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Questão Resposta Argumentação 

23 B 

O Gabarito preliminar informar que a resposta certa é a letra E (itens II e III), porém a afirmativa I está correta, como vemos na resolução nº 
289/2004:  
 
 
 
"Art.1º - Fica autorizado ao ENFERMEIRO DO TRABALHO, inscrito e reconhecido como ESPECIALISTA no respectivo Conselho Regional de 
Enfermagem e que seja vinculado a ANENT - Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, preencher, emitir e assinar o LAUDO DE 
MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA, previsto no Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP. 
 
Art. 2º - O ENFERMEIRO DO TRABALHO, para dar cumprimento a esta Resolução, poderá preencher todos os campos relativos ao ANEXO 
XV, da INSS/DC Nº 99/2003, de 05 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 10/12/2003), item III, quadro 17, referentes a exames 
clínicos e complementares, e quadro 18, como responsável pela Monitoração Biológica, constante no PPP. 
 
Art. 3º - Para respaldo ético-profissional da conduta e decisão adotada, estará o Enfermeiro obrigado a manter Registros Sistematizados 
(SAE), em Prontuário do Trabalhador. 
 
 
 
Este ato de preencher, emitir e assinar laudos é um ato médico, sendo nesse caso no Perfil Profissiográfico Previdenciário aberto uma 
autorização, NÃO SENDO UMA PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO ENFERMEIRO, já que é do médico também, portanto o item II está incorreto, 
sendo assim os itens corretos são I e III, letra B. Obrigada! 

23 B 

De acordo com a alternativa do gabarito preliminar, a afirmativa II esta correta ao dizer que preencher, emitir  e assinar Laudo  de 
Monitorização Biológica, previsto no Perfil Profissiográfico Previdenciário é uma  prerrogativa  EXCLUSIVA  do  enfermeiro, desde que o  
mesmo  seja  inscrito  e  reconhecido como especialista em  saúde do trabalhador no  respectivo Conselho Regional de Enfermagem. Na 
resolucao 289/2004 do Conselho Regional de Enfermagem o Enfermeiro esta AUTORIZADO para exercer tal função. Essa atribuicao pode ser 
realizada por outros profissionais nao sendo exclusiva do Enfermeiro o que torna a afirmativa II errada. Solicito então a mudança de 
gabarito para a alternativa B, visto que é a única que apresenta as afirmativas corretas. 
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23 E 

Na questão referente  a emissão de Laudo de Monitorização Biologia, NÃO EXISTE alternativa certa. Pois a unica opção correta seria o item 
III, e não existe esta opção nas alternativas a serem marcadas.  
 
Item I diz que a Atribuição é regulamentada pela Resolução Nº 289 de 2004 do Conselho Regional de Enfermagem, senso que o Certo seria 
Conselho Federal de Enfermagem. 
 
Item II  Diz que esta prerrogativa é EXCLUSIVA do Enfermeiro, o que não é correto, pois a resolução Nº 289 diz: Fica AUTORIZADO ao 
ENFERMEIRO DO TRABALHO, inscrito e reconhecido como ESPECIALISTA no respectivo Conselho Regional de Enfermagem e que seja 
vinculado a ANENT.  
 
Item IV Fala que não é necessário a vinculação do Enfermeiro a Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho (ANENT), o que também 
esta errado.  
 
Aguardo posição quanto ao recurso.  
 
Obrigada. 

RESPOSTA 
QUESTÃO 23 

O item II encontra-se de fato incorreto visto que a resolução COFEN 289/2004 apenas AUTORIZA o Enfermeiro do trabalho 

inscrito no Conselho Regional de Enfermagem e vinculado a ANENT – Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, 

preencher, emitir e assinar o LAUDO DE MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA, previsto no Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  

Determina-se a anulação da questão, por falta de alternativa correta, visto que somente o item III encontra-se correto. 

 

26 C 
O assunto abordado pela questão não está contemplada no conteúdo programático do cargo enfermeiro do trabalho, edital 72/2015. 

Portanto, sugiro que seja anulada. 

RESPOSTA 
QUESTÃO 26 

O conteúdo da questão está contemplado no item 3 do conteúdo programático do cargo de ENFERMEIRO DO TRABALHO, a 

saber: 3) Base psicossocial para a enfermagem: autoconceito, perda, morte e luto, ESTRESSE e adaptação. Determina-se válida 
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a questão 26 da prova. 

36 A 

A resposta considerada correta acima possui um erro, pois acrescentaram uma vírgula na frase " Art.7°:deverá contemplar todos os 
trabalhadores, priorizando, entretanto, pessoas e grupos..", onde não existe no texto original, acorrentando prejuízo no sentido, portanto 
tornado-a incorreta. Sugiro anulação da questão. 
RESPOSTA: A vírgula foi acrescentada após revisão de português feita pelo CEPS. No entanto, compreendo que a inserção da mesma não 

implica em prejuízos no sentido do texto. Dessa forma, determina-se válida a questão 36. 

Link: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html 

36 A 

Comando da questão 36: "Considerando a necessidade de implementação de ações de saúde do trabalhador em todos os níveis de atenção 
do SUS, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi instituída pela PORTARIA Nº. 1.283, de 23 de agosto de 2012. 
Sobre esta política, é correto afirmar:" 
 
A questão refere-se a Portaria de Nº 1283 que diz respeito à "Habilita propostas a receberem recursos referentes à Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para estabelecimentos de saúde no âmbito da Atenção Básica" e não à Política Nacional de Saúde do 
trabalhador, criando dessa forma uma confusão no entendimento do enunciado. Solicito anulação da questão. Obrigada! 
RESPOSTA: A portaria instituiu a política, ou seja, designou, deu começo, criou ....Dessa forma, não há porque fazer confusão já que a 

política é originada a partir da portaria. Tudo o que se constitui como política é originário a partir da portaria. Determina-se válida a 

questão 36. 
Link: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1823_23_08_2012.html 

42 E 

A questão não está de acordo com o Art. 22 da lei 8213, pois ele estabelece os prazos para emissão da CAT em caráter geral. 

RESPOSTA: Questão retirada ipsis litteris da p. 181 da referência abaixo. Portanto, determina-se válida a questão 42. 

REFERÊNCIA: Carvalho, Geraldo Mota de. Enfermagem do Trabalho.2a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. p.181. 
 
O artigo que trata sobre as considerações quanto à emissão da CAT na doença ocupacional é o 23. 

RESPOSTA: Questão retirada ipsis litteris da p. 181 da referência abaixo. Portanto, determina-se válida a questão 42. 

REFERÊNCIA: Carvalho, Geraldo Mota de. Enfermagem do Trabalho.2a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. p.181. 
 
Por fim, 10 dias não é prazo considerável na legislação para se analisar adoecimento ocupacional ou caracterizar inclusão do empregado em 
benefício. O prazo vigente é de 15 dias, sendo que a partir do 16º, se não estiver em condições laborativas, o empregado é encaminhado ao 
INSS. 
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RESPOSTA: Questão retirada ipsis litteris da p. 181 da referência abaixo. Portanto, determina-se válida a questão 42. 

REFERÊNCIA: Carvalho, Geraldo Mota de. Enfermagem do Trabalho.2a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. p.181. 

43 A 

A resposta está incorreta, pois o bancário que adquire LER é considerado doença ocupacional ou profissional, pois o exercício está 
diretamente ligada a função/profissional. Diferentemente, se fosse uma temperatura, pressão ou ruído que influenciasse então seria 
Doença do trabalho que está relacionada ao ambiente onde o trabalho é exercido. 
RESPOSTA: Questão retirada ipsis litteris da referência abaixo. A bibliografia refere-se a “doença do trabalho”. Entendo que é uma 

questão de linguagem. Por essa justificativa, determina-se válida a questão 43 da prova. 

REFERÊNCIA: Carvalho, Geraldo Mota de. Enfermagem do Trabalho.2a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. p.144-145. 

44 C 

A questão apresenta 2 alternativas corretas, visto que a caracterização do ambiente em que ocorre o trabalho e do territorio da população 
trabalhadora na letra C é em linhas gerais objetivos da implantacão do Visat não tendo o porquê dizer que ela estâ errada. 
RESPOSTA: IDEM ABIXO. 

44 C 

A questão apresenta 2 alternativas corretas, visto que a caracterização do ambiente em que ocorre o trabalho e do territorio da população 
trabalhadora na letra C é em linhas gerais objetivos da implantacão do Visat não tendo o porquê dizer que ela estâ errada. 
RESPOSTA: A questão foi construída a partir do objetivo a seguir:  A caracterização do território, perfil social, econômico e ambiental 

da população trabalhadora....Considerando a análise da situação de saúde. Por essa justificativa, determina-se válida a questão 

44 da prova. 

Link: http://renastonline.ensp.fiocruz.br/temas/vigil%C3%A2ncia-sa%C3%BAde-trabalhador 

44 A 

A resposta considerada correta contém erro, pois a portaria GM/MS n3.252/09 foi substituída pela portaria n1.378/2013. 
RESPOSTA: É verdadeiro que a Portaria 3.252/09 foi substituída pela Portaria 1378/2013. Nesse sentido, somente isso já anula toda a 

questão. Assim, determina-se a anulação da questão 44. 
Link: http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/portaria-n%C2%BA-1378-9-julho-2013-sistema-nacional-vigil%C3%A2ncia-sa%C3%BAde-
sistema-nacional-vigil%C3%A2ncia 

 


