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Nome:  Nota: 

Telefone para Contato: E-mail: Data:  ___/___/___ 

 
PROVA PARA O CARGO DE – ENFERMEIRO DO TRABALHO (NATAL) 

 
INSTRUÇÕES 

 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo responsável da sala, inclusive aparelho celular desligado. 
 
02 - Não é permitido consulta utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, e etc. Bips e 
telefones celulares devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material.  
 
03 - Durante a prova, o candidato não deve se levantar comunicar-se com outros candidatos nem fumar. 
 
04 - A duração da prova é de 1h e 30 minutos. 
 
05 – A prova consta de 20 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha.  
 
06 - Será permitido o uso da máquina de calcular, porém o desenvolvimento dos cálculos deve constar na prova, 

caso contrário será anulada a questão. 
 
07 -  Leia atentamente e marque apenas uma alternativa e em seguida preencha o gabarito.  
 
08 - Cada questão vale 0,5 pontos. 
 
09 - Deve-se marcar no GABARITO apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM 
RASURÁ-LO. Caso contrário, a questão será anulada. 
 
10 - O responsável pela sala não está autorizado a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 
11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas mediante a elaboração do termo de 
desistência a próprio punho. 
 
12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
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GABARITO 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 

11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 

PROVA PARA O CARGO DE – ENFERMEIRO DO TRABALHO (NATAL) 
 
QUESTÕES 
 
 
1. Quanto ao Código de Deontologia de Enfermagem, é CORRETO afirmar que é da responsabilidade do 
profissional de enfermagem: 
 
a) prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico, exceto os previstos na legislação vigente e em caso de 
emergência. 
b) prestar adequadas informações ao cliente e família a respeito da assistência de enfermagem, possíveis 
benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer. 
c) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto 
nos casos previstos em lei. 
d) promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do pessoal sob sua orientação e 
supervisão. 
e) não se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel, público ou particular de que tenha posse, em razão 
do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
 
2. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de 
trabalho típico, de trajeto ou uma doença ocupacional. A respeito deste tema, analise as proposições a seguir. 
 
I. A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus 
empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. 
Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. 
II. Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico ou 
a autoridade pública poderão efetivar, a qualquer tempo, o registro deste instrumento junto à Previdência Social, o 
que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa. 
III. Nos casos em que não for possível o registro da CAT de forma on-line e para que a empresa não esteja sujeita 
à aplicação da multa por descumprimento de prazo, o registro da CAT poderá ser feito em uma das agências do 
INSS. Em qualquer situação, deverão ser emitidas quatro vias: 1a para o INSS; 2a para o segurado ou dependente; 
3a para o sindicato de classe do trabalhador; 4a para a empresa. 
IV. Caso a área do formulário referente às informações sobre o atestado médico não esteja preenchida e assinada 
pelo médico assistente, deverá ser apresentado o próprio atestado, desde que nele conste a devida descrição do 
local/data/hora de atendimento, bem como o diagnóstico com o CID e o período provável para o tratamento, 
contendo assinatura, o número do Conselho Regional de Medicina e o carimbo do médico responsável pelo 
atendimento, seja particular, de convênio ou do SUS 
V. A CAT poderá ser de 3 tipos: inicial, quando se referir a acidente de trabalho típico, trajeto, doença profissional, 
do trabalho ou óbito imediato; de reabertura, quando nos casos de afastamento por agravamento de lesão de 
acidente do trabalho ou de doença profissional ou do trabalho; e de comunicação de óbito, emitida, exclusivamente, 
para casos de falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do trabalho, após o registro da CAT 
inicial. 
 
Estão CORRETAS: 
 
a) II, III, IV e V, apenas. 
b) I, II, III e V, apenas. 
c) I, II, III, e IV. 
d) I, III, IV e V, apenas. 
e) I, II e IV e V, apenas. 
 
3. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo 
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), manterão, 
obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), 
com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. De acordo com 
a Norma Regulamentadora 4, assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) As empresas que possuam até 50% (cinquenta por cento) de seus empregados em estabelecimentos ou setores 
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com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o 
SESMT, respeitando o grau de risco da principal atividade da empresa. 
b) Nos casos dos hospitais, ambulatórios, maternidade, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos 
similares com mais de 500 (quinhentos) empregados, deverão ser contratados um Enfermeiro do Trabalho em 
tempo integral. 
c) A empresa poderá constituir um SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos 
pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos 
demais não ultrapasse 50 (cinquenta) quilômetros, dimensionando-o em função do total de empregados. 
d) Sobre o dimensionamento do SESMT, podemos afirmar que, nas empresas de grau de risco 1 e 2, só será 
necessário um Enfermeiro do Trabalho, em tempo parcial, a partir de 5000 funcionários. Em empresas com grau de 
risco 3 e 4, será necessário um Enfermeiro do Trabalho, em tempo integral, a partir de 3501 funcionários. 
e) Os profissionais do SESMT deverão ser contratados para as seguintes jornadas de trabalho: técnico de 
segurança do trabalho, 8 (oito) horas por dia; auxiliar de enfermagem do trabalho, 6 (seis) horas por dia, sendo 
necessário um diarista pela manhã e outro à tarde; engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e 
enfermeiro do trabalho, dedicando, no mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial) ou 6 (seis) horas (tempo integral) por 
dia. 
 
4. Entende-se por _____________, para os fins desta Norma (NR____), a concentração ou intensidade máxima ou 
mínima, relacionada à natureza e ao tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do 
trabalhador durante a sua vida laboral. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. 
 
a) Teto limite de tolerância / 16. 
b) Teto máximo de tolerância / 16. 
c) Percentual máximo de tolerância / 15. 
d) Limite de tolerância / 15. 
e) Teto máximo de tolerância / 15. 
 
5. A gestão em saúde ocupacional é voltada à análise das necessidades de saúde dos trabalhadores e tem como 
um de seus objetivos a promoção da qualidade de vida no trabalho. Sobre os Programas de Promoção da Saúde 
do Trabalhador, analise as proposições abaixo. 
 
I. Programa de Gerenciamento de Estresse no Trabalho: a prevenção e o gerenciamento do estresse ocupacional 
requerem ênfase na organização, uma vez que a empresa pode ser a fonte desse estresse. 
II. Programa de Combate ao Uso de Álcool e outras Drogas: os casos identificados devem ser encaminhados para 
acompanhamento clínico e psicológico, em que será avaliada a necessidade de afastamento do trabalhador de 
suas funções. 
III. Programa de Alimentação Saudável: incentiva a adoção de uma rotina de automonitoramento do peso e 
estimula práticas alimentares mais saudáveis, bem como torna a atividade física parte da rotina do trabalhador. 
IV. Programa Antitabagismo: as empresas devem manter locais específicos para que os trabalhadores tabagistas 
possam consumir o cigarro, dentro ou nos arredores da empresa, os fumódromos. 
V. Programas de Ginástica Laboral: devem ser introduzidos e realizados nas empresas de acordo com suas 
características e necessidades, sendo elaborados por enfermeiros do trabalho que conheçam os riscos 
provenientes do ambiente de trabalho e a rotina diária dos trabalhadores. 
 
Estão CORRETAS apenas as proposições que constam nos itens 
 
a) I, III e V. 
b) II, IV e V. 
c) I, II e IV. 
d) II, III e IV. 
e) III, IV e V. 
 
6. As doenças ocupacionais são agravos que estão relacionados diretamente à atividade desempenhada pelo 
trabalhador ou às condições de trabalho as quais ele está submetido. No nordeste brasileiro, segundo dados da 
Previdência Social, entre os anos de 2011 a 2013, esses agravos acometeram 14,85% dos trabalhadores. Sobre as 
doenças ocupacionais, marque a alternativa CORRETA. 
 
a) Trabalhadores domésticos, dos serviços de limpeza, das ocupações da indústria da construção, dos serviços de 
saúde (manejo de pacientes, de macas e equipamentos), estão mais sujeitos a doenças do sistema osteomuscular 
como a bursite, e a mononeuropatias do nervo poplíteo lateral. 
b) Trabalhadores que executam suas atividades em oficinas mecânicas e que manipulam graxas e óleos minerais, 
estão mais sujeitos a dermatoses papulopustulosas provenientes do contato direto da pele com agentes químicos 
derivados do chumbo, cobre e arsênio. 
c) Trabalhadores de indústrias petroquímicas e químicas, de laboratórios e de grandes siderúrgicas, pela exposição 
ao benzeno presente em solventes, em tintas, vernizes, thinners, removedores, desengraxantes, querosenes e 
colas, podem vir a desenvolver moneuropatias periféricas. 
d) Trabalhadores como mergulhadores, aviadores e aqueles que trabalham na área da construção civil em 
tubulações pneumáticas e túneis pressurizados estão sujeitos a um risco maior de desenvolver um barotrauma de 
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ouvido médio, decorrente de alterações súbitas da pressão do ar ambiental. 
e) Trabalhadores em exposição a fumos de óxido de ferro, como os soldadores, desenvolvem pneumoconiose 
grave com alterações radiológicas, pneumonite de hipersensibilidade e fibrose pulmonar, podendo evoluir para um 
enfisema pulmonar, caso o trabalhador não seja devidamente medicado. 
 
7. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, conhecida como CIF, é um documento 
que foi regulamentado pela Organização Mundial da Saúde e tem por objetivo: 
 
a) classificar os estados de saúde com base numa estrutura etiológica, proporcionando um “diagnóstico” de 
doenças, perturbações ou outras condições de saúde. 
b) classificar as pessoas, descrevendo a situação de cada pessoa dentro de uma gama de domínios de saúde ou 
relacionados à saúde. 
c) agrupar, sistematicamente, os domínios de saúde e de doença de uma pessoa com uma determinada condição 
de saúde. 
d) permitir ao utilizador registar perfis úteis da funcionalidade, incapacidade e saúde dos indivíduos em um único 
domínio. 
e) proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo dos determinantes da saúde, dos resultados e 
das condições relacionadas à saúde. 
 
8. A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características dos indivíduos, de modo a lhes proporcionar 
um máximo de conforto, segurança e melhor desempenho de suas atividades no trabalho. Sobre o tema abordado, 
marque a alternativa CORRETA. 
 
a) Na biomecânica dinâmica são consideradas as dimensões dos diversos segmentos corporais quando se 
encontram em movimento, enquanto na biomecânica estática observa-se a postura neutra do indivíduo. 
b) Na biomecânica ocupacional há um profundo estudo das dimensões do corpo humano a fim de se projetar 
postos de trabalho que atendam pelo menos 90% da população geral. 
c) Para ser possível ter uma postura correta no posto de trabalho, sentada ou em pé, é necessário prever uma zona 
ótima de trabalho destinada à execução das tarefas mais delicadas ou de maior precisão. 
d) A antropometria estuda as interações entre o trabalho e o homem, utilizando leis da física e conceitos de 
engenharia para descrever movimentos realizados por vários segmentos do corpo e as forças que agem sobre ele. 
e) O trabalho realizado em pé proporciona maior eficiência e redução do trabalho estático, dando maior mobilidade 
corporal aos braços e pernas, sendo ideal para tarefas de precisão. 
 
9. As teorias de enfermagem servem de base para o conhecimento científico da profissão de enfermagem. Sobre 
essas teorias, marque a alternativa CORRETA. 
 
a) A teoria de Dorothea Orem é um modelo de sistema comportamental em que o padrão de cuidados de 
enfermagem defende a promoção de um funcionamento comportamental baseado em quatro elementos: pessoa, 
ambiente, saúde e enfermagem. 
b) A teoria de Florence Nightingale foi a primeira teoria de enfermagem e seu objetivo é desenvolver uma interação 
interpessoal entre o paciente e o enfermeiro, promovendo esse relacionamento entre ambos através do diálogo. 
c) A teoria de Hildegar Peplau tem como objetivo ajudar o paciente a conseguir sua independência, o mais rápido 
possível. É baseada na estrutura das 14 necessidades Básicas de Peplau. 
d) A teoria de Virgínia Henderson defende a enfermagem como um processo interpessoal que envolve o enfermeiro 
e o paciente, ajudando-o, em conjunto com sua família, a enfrentar a doença e encontrar algum significado nessa 
experiência. 
e) A teoria de Faye Abdellah tem como objetivo propiciar assistência de enfermagem para o indivíduo como um 
todo, observando as necessidades físicas, emocionais, intelectuais, sociais e espirituais do paciente e de sua 
família. 
 
10. O atendimento pré-hospitalar exige dos profissionais de saúde treinamento contínuo e atualização frequente 
para lidar com agilidade e segurança nas emergências com pacientes graves, politraumatizados. Dentre as 
emergências médicas mais comuns está o choque hipovolêmico, que poderá levar o paciente ao óbito em pouco 
tempo. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo. 
 
I. A princípio, todo doente politraumatizado em choque é portador, até segunda ordem, de choque hipovolêmico 
hemorrágico. 
II. Na presença de instabilidade hemodinâmica, a solução mais indicada para a reposição volêmica é o Soro Ringer 
Lactato, aquecido a 39°C, e deve ser feito, preferencialmente, através de acesso periférico. 
III. São sinais de choque hipovolêmico: pulso fraco, cianose de extremidades, anemia, pele fria e frequência 
respiratória abaixo de 16 ciclos/min. 
IV. No atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, de pacientes com hemorragia externa, a primeira medida 
é o controle da perda sanguínea através de compressão da ferida e posterior emprego de curativo compressivo. 
V. Durante a reposição volêmica, a elevação muito rápida da pressão arterial (PA) sem o controle hemorrágico, faz 
com que a perda sanguínea se exacerbe e leve o paciente ao óbito mais rapidamente. 
 
Estão CORRETAS as proposições: 
 
a) I, II e IV, apenas. 
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b) I, II, III, IV e V. 
c) I, II, e V, apenas 
d) I e IV, apenas. 
e) I e II, apenas. 
 
11. Foram prescritos, para um paciente, 500mL de soro glicosado a 5%, endovenoso, de 8 em 8 horas. Quantas 
microgotas por minuto serão infundidas? 
 
a) 62mgt/min.  
b) 83mgt/min.  
c) 41mgt/min.  
d) 35mgt/min.  
e) 28mgt/min. 
 
12. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO tem como objetivo a promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores, sendo indispensável sua elaboração e implementação. 
Sobre o que expressa a norma regulamentadora 7, acerca desse programa, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Considerando os parâmetros para a monitorização da exposição ocupacional aos riscos à saúde, a espirometria 
é um exame complementar para avaliar apenas a exposição aos aerodispersoides não fibrogênicos. 
b) Considerando os parâmetros para a monitorização da exposição ocupacional aos riscos à saúde, hemograma 
completo e plaquetas é exame para avaliar à exposição ao benzeno. 
c) Considerando os parâmetros para a monitorização da exposição ocupacional aos riscos à saúde, hemograma 
completo e contagem de plaquetas é exame para avaliar a exposição às radiações ionizantes. 
d) A determinação da concentração de chumbo no sangue é o único indicador biológico para controle da exposição 
ao chumbo inorgânico. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) tem como finalidade definir os 
princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, 
visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos 
modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. São princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora, EXCETO: 
 
a) equidade. 
b) universalidade.  
c) integralidade.  
d) hierarquização.  
e) regionalização. 
 
14. As condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho estão detalhadas na norma regulamentadora NR-
24, sendo correto afirmar: 
 
a) Será facultado no lavatório o uso de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, com o uso de 
toalhas coletivas 
b) Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um lavatório para cada 100 (cem) trabalhadores nas 
atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, 
alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade 
c) As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo 
d) As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e desprovidas 
de material impermeável e lavável 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15. Sobre atividades e respectivo grau de insalubridade, como previsto na norma regulamentadora 15, é incorreto 
afirmar: 
 
a) Fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico é atividade com 
grau de insalubridade máximo 
b) Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras é atividade com grau de 
insalubridade mínimo 
c) Trabalho em serviços de emergência, como Pronto Socorros, é atividade com grau de insalubridade máximo 
d) Trabalho em pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas é atividade com grau de insalubridade 
máximo 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16. LER e DORT são as siglas para Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteo- musculares Relacionados 
ao Trabalho, sendo doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema músculo-esquelético que 
atingem várias categorias profissionais. Alguns especialistas e entidades preferem utilizar a sigla L.T.C. (Lesão por 
Trauma Cumulativo). Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo. 



 

 6 

 
I. Os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais frequentes são as tendinites (particularmente do ombro, 
cotovelo e punho), as lombalgias e as mialgias em diversos locais do corpo. 
II. Existem predisposições individuais que aumentam a possibilidade do trabalhador desenvolver LER/DORT: 
variações congênitas do aparelho locomotor, enfermidades associadas, estresse, distúrbios psicológicos, estilo de 
vida, além de fatores culturais, sociais e econômicos. 
III. A ansiedade, a depressão e outros distúrbios psicológicos podem, também, gerar ou agravar a tensão muscular. 
Em muitos casos, a insatisfação com o trabalho, ou outro componente emocional, tem sido a principal responsável 
pela perpetuação da sintomatologia. 
IV. A prevenção deve ser iniciada com a seleção adequada dos operários, os quais devem estar em boas 
condições de saúde. A manutenção da saúde dos trabalhadores, através de um ambiente de trabalho salubre, 
aplicando-se os princípios da ergonomia, somado a um adequado estilo de vida, boa qualidade do sono, 
condicionamento físico e manutenção da saúde geral, minimizará o aparecimento da LER/DORT. 
V. Para realizar o diagnóstico da LER/DORT, o médico busca dados por meio da história clínica, levando em 
consideração as atividades realizadas pela pessoa tanto no trabalho, quanto no lazer. Em seguida, realiza um 
exame físico geral e pode solicitar exames complementares, incluindo radiografias, ecografias, 
eletroneuromiografia, ressonância magnética e exames laboratoriais para condições reumáticas. 
 
Estão CORRETAS as proposições que constam nos itens: 
 
a) II, III, IV e V, apenas. 
b) I, II, IV e V, apenas. 
c) IV e V, apenas. 
d) I, II, III e V, apenas. 
e) I e IV, apenas. 
 
17. Existem inúmeras doenças relacionadas ao trabalho elencadas em portaria própria do ministério da saúde. 
Considerando as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho, assinale a alternativa correta. 
 
a) A febre amarela é uma das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho 
b) Aurticária de contato está incluída entre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho 
c) Dentre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o trabalho inclui-se a bagaçose 
d) A encefalopatia tóxica aguda está incluída entre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas com o 
trabalho 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18. Considerando a prevenção de acidentes, que possui norma específica (norma regulamentadora NR-5), assinale 
a alternativa incorreta. 
 
a) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, 
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados 
b) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador 
c) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição 
d) As disposições contidas na norma regulamentadora NR-5 não se aplicam aos trabalhadores avulsos e às 
entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em Normas Regulamentadoras de 
setores econômicos específicos 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19. Observe as proposições no que tange à interface entre a bioética e a saúde do trabalhador. 
 
I. O meio acadêmico-científico ainda tem produzido poucos estudos que discutem questões que atravessam a 
relação entre saúde e trabalho, do ponto de vista da bioética. 
II. Falar de ética ou bioética do trabalho, ou ainda de ética ou bioética empresarial é o suficiente, não havendo a 
necessidade de se pensar em uma bioética para a saúde do trabalhador. 
III. O principal avanço acerca do pensar sobre a relação trabalho-saúde foi a consideração do protagonismo dos 
trabalhadores quanto à saúde deles próprios. 
IV. As questões concernentes à relação trabalho-saúde requerem um olhar que contemple apenas os efeitos dos 
problemas e a qualidade do que é ético e moral nas relações que fazem emergir os problemas. 
V. O papel protagonista dos trabalhadores é pressuposto para a efetivação de reflexões e intervenções que 
favoreçam os processos de saúde-doença no mundo do trabalho. 
 
Estão CORRETAS apenas as proposições que constam nos itens: 
 
A) I, II e III. 
B) I, III  e V. 
C) II, IV e V. 
D) II, III e IV. 
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E) III, IV, e V. 
 
20. De acordo com o Decreto no 7.602 de novembro de 2011, sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho – PNSST, analise as alternativas abaixo e marque a CORRETA. 
 
a) Compete ao Ministério da Saúde: realizar ações de reabilitação profissional e avaliar a incapacidade laborativa 
para fins de concessão de benefícios previdenciários. 
b) Cabe ao Ministério da Saúde: planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de Alimentação do 
Trabalhador. 
c) Os princípios que regem a PNSST são os mesmos do SUS. Dentre estes, podemos destacar os principios da 
equidade, regionalização e hierarqização e descentralização e comando único. 
d) A PNSST tem como objetivo principal a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos do trabalho, a ele 
relacionados ou que ocorram em seu curso; por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de 
trabalho. 
e) Entre as diretrizes da PNSST está a harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, 
proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador. 
 
 
 
 
 
 
 
 


