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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E)  I, II, III e IV.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

Conforme Portaria n° 777/GM de 28 de abril de 
2004, são agravos de notificação compulsória, 
EXCETO

(A) acidente de Trabalho Fatal.
(B) acidente com Exposição a Material Biológico.
(C) intoxicações Exógenas. 
(D) gastroenterites virais.
(E) pneumoconioses.

A OIT é uma agência multilateral ligada à 
Organização das Nações Unidas (ONU) e 
especializada nas questões do trabalho. Tem, entre 
os seus objetivos, a melhoria das condições de vida 
e a proteção adequada à vida e à saúde de todos os 
trabalhadores, nas suas mais diversas ocupações. 
Busca promover uma evolução harmônica das 
normas de proteção aos trabalhadores. Sobre esta 
agência, assinale a alternativa correta.

(A) Tem representação paritária de governos dos seus 
183 Estados-membros, excluindo suas organizações 
de empregadores e de trabalhadores.

(B)	 A	Conferência	 Internacional	do	Trabalho	é	um	fórum	
internacional que ocorre quadrianualmente, em 
Genebra, Suiça.

(C) As convenções da OIT têm sua vigência iniciada 
seis	meses	após	o	registro	de	duas	ratificações,	com	
duração indeterminada. 

(D)	 Embora	 tal	 ratificação	 não	 seja	 obrigatória,	 as	
linhas gerais de suas recomendações têm sido 
implementadas, em praticamente todos os países 
industrializados.

(E) Desempenhou, e continua desempenhando, papel 
fundamental na difusão de condutas na área do 
trabalho, sem interferir em sua padronização.

Dentro do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
as ações de segurança e saúde no trabalho estão 
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(C)	 é	direito	dos	profissionais	de	enfermagem	administrar	
medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem 
certificar-se	da	possibilidade	dos	riscos.

(D)	 é	 vetado	 aos	 profissionais	 de	 enfermagem	 prestar	
informações, escritas e verbais, completas e 
fidedignas,	necessárias	para	assegurar	a	continuidade	
da assistência.

(E)	 é	 dever	 dos	 profissionais	 de	 enfermagem	 facilitar	 e	
incentivar	 a	 participação	 dos	 demais	 profissionais	
da enfermagem no desempenho de atividades nas 
organizações da categoria.

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8213/91, 
“acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício 
do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal  
ou perturbação funcional que cause a morte ou 
a perda ou redução, permanente ou temporária, 
da capacidade para o trabalho”. São acidentes de 
trabalho, EXCETO

(A) o acidente sofrido pelo segurado fora do local e do 
horário do trabalho, em consequência de ato de 
agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 
terceiro ou companheiro de trabalho.

(B) desabamento, inundação, incêndio e outros casos 
fortuitos ou decorrentes de força maior.

(C) a doença proveniente de contaminação acidental do 
empregado no exercício de sua atividade.

(D) acidente sofrido pelo segurado fora do local e horário 
de trabalho, na prestação espontânea de serviço 
à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 
proveito.

(E) no percurso da residência para o local de trabalho 
ou deste para aquela, em veículo de propriedade do 
segurado.

Sobre CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS, 
relacione as colunas e assinale a alternativa 
correta.

1. Agentes Físicos.
2. Agentes Químicos.
3. Agentes Biológicos.

(   ) Fabricação e preparação de tintas e lacas. 
(   ) Mergulho com uso de escafandro.
(   ) Exumação de corpos.
(   ) Fabricação e recauchutagem de pneus.
(   ) Trabalhos com perfuratrizes e marteletes 

pneumáticos.

(A) 2 – 1 – 3 – 2 – 1.
(B) 2 – 3 – 2 – 1 – 2.
(C) 1 – 3 – 3 – 2 – 1.
(D) 3 – 1 – 2 – 3 – 2.
(E) 1 – 2 – 1 – 3 – 3.

particularmente afeitas à Secretaria de Inspeção 
do Trabalho (SIT), um dos seus órgãos específicos 
singulares, embora outras secretarias possam, 
subsidiariamente, ter algum papel nessa área. A 
SIT tem entre suas atribuições, EXCETO

(A) formular e propor as diretrizes da inspeção do 
trabalho, inclusive do trabalho portuário, priorizando o 
estabelecimento de políticas de combate ao trabalho 
forçado, infantil e degradante.

(B) a execução, a supervisão e o monitoramento das ações 
relacionadas	às	políticas	públicas	de	responsabilidade	
do MTE.

(C)	 propor	 ações,	 no	 âmbito	 do	 Ministério,	 que	 visem	
à	 otimização	 de	 sistemas	 de	 cooperação	 mútua,	
intercâmbio de informações e estabelecimento de 
ações	integradas	entre	as	fiscalizações	federais.

(D) promover estudos da legislação trabalhista e correlata, 
no âmbito de sua competência, propondo o seu 
aperfeiçoamento.

(E) acompanhar o cumprimento, em âmbito nacional, 
dos	 acordos	 e	 convenções	 ratificados	 pelo	Governo	
brasileiro junto a organismos internacionais.

A respeito da Convenção 155 - sobre segurança e 
saúde ocupacional e o meio ambiente de trabalho, 
adotada pela OIT em 1981, aprovada no Brasil em 
18 de maio de 1992 e promulgada pelo Decreto 
n° 1.254, em 29 de setembro de 1994, assinale a 
alternativa correta.

(A) Determina a instituição de uma política nacional de 
segurança	 e	 saúde	 dos	 trabalhadores	 e	 do	 meio	
ambiente de trabalho, sem que haja consulta às partes 
interessadas (trabalhadores e empregadores).

(B) O homem deve ser adaptado ao trabalho e não o 
contrário. 

(C) Estabelece que os acidentes de trabalho e as doenças 
profissionais	sejam	comunicados	ao	poder	público.	

(D) Não se refere à adoção de dispositivos de segurança 
nos equipamentos utilizados nos locais de trabalho. 

(E) Faculta ao trabalhador interromper a atividade laboral 
onde	 haja	 risco	 significativo	 para	 sua	 vida	 e	 saúde,	
prevendo, no entanto, punições pela ação.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
leva em consideração a necessidade e o direito 
de assistência em Enfermagem da população, os 
interesses do profissional e de sua organização. 
Está centrado na pessoa, família e coletividade e 
pressupõe que os trabalhadores de Enfermagem 
estejam aliados aos usuários na luta por uma 
assistência sem riscos e danos e acessível à 
toda população. Sobre este documento, é correto 
afirmar que

(A)	 é	 dever	 dos	 profissionais	 de	 enfermagem	 obter	
desagravo	público	por	ofensa	que	atinja	a	profissão,	
por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

(B)	 é	vetado	aos	profissionais	de	enfermagem	ter	acesso	
às informações, relacionadas à pessoa, família e 
coletividade,	necessárias	ao	exercício	profissional.	

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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normas de Segurança e Saúde do Trabalhador, 
podemos observar algumas tendências globais e 
nacionais. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Avanço	 da	 dignificação	 do	 trabalho,	 que,	 embora	
necessário para a sobrevivência dos indivíduos, não 
constitui	fonte	de	gratificação.

(B) As exigências normativas devem buscar um ambiente 
de trabalho sem agentes insalubres, independente de 
bem estar e da prevenção da fadiga. 

(C) O direito à informação e participação dos Trabalhadores 
é	previsto,	mas	sem	influência	nas	normas	de	SST.

(D) Aspectos como jornadas, intervalos para descanso, 
condições	em	que	o	trabalho	é	executado	são	fatores	
importantes na gênese e no agravamento de doenças 
ocupacionais.

(E) A neutralização de riscos, apenas com o uso apenas 
de medidas de proteção individual, como operação 
preconizada em todos os casos, dispensando as 
medidas coletivas.

O estabelecimento da relação causal ou do nexo 
entre um determinado evento de saúde - dano 
ou doença, individual ou coletivo, potencial ou 
instalado - e uma dada condição de trabalho, 
constitui a condição básica para a implementação 
das ações de Saúde do Trabalhador nos serviços 
de saúde. Relacione os grupos de doenças às 
patologias e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. GRUPO I: doenças em que o trabalho é 
causa necessária, tipificadas pelas doenças 
profissionais, e pelas intoxicações agudas 
de origem ocupacional.

2. GRUPO II: doenças em que o trabalho pode 
ser um fator de risco, contributivo, mas não 
necessário para o seu surgimento.

3. GRUPO III: doenças em que o trabalho é 
provocador de um distúrbio latente, ou 
agravador de doença já estabelecida ou 
pré-existente.

(   ) Asma.
(   ) Intoxicação por chumbo.
(   ) Hipertensão Arterial.
(   ) Câncer. 
(   ) Doenças mentais.
(   ) Silicose.

(A) 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3 – 1 – 3 – 2. 
(C) 1 – 3 – 2 – 2 – 1 – 3.     
(D) 3 – 1 – 2 – 2 – 3 – 1. 
(E) 2 – 3 – 1 – 1 – 3 – 2. 

As Normas Regulamentadoras (NR’s) são a base 
normativa utilizada pelos inspetores do trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) 

A respeito do benefício de aposentaria, é correto 
afirmar que

(A) o direito a este benefício por invalidez sempre 
independe de carência.

(B) para a concessão da aposentadoria por idade da 
pessoa	com	deficiência,	o	segurado	deve	contar	com,	
no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição, não 
importando	sua	data	de	filiação.

(C) o direito à aposentadoria especial independe de 
comprovação de efetiva exposição aos agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais.

(D)	 o	término	do	benefício	de	aposentadoria	por	tempo	de	
contribuição não ocorrerá  com a morte do segurado. 
O membro familiar deve comparecer na Agência da 
Previdência Social para solicitar a transferência do 
benefício.

(E) a empresa não poderá requerer junto ao INSS a 
aposentadoria compulsória do empregado, caso já 
tenha cumprido o requisito da carência e idade, por se 
tratar de ato discriminatório.

As Dermatoses Ocupacionais compreendem as 
alterações da pele, mucosas e anexos, direta ou 
indiretamente causadas, mantidas ou agravadas 
pelo trabalho. Sobre este agravo à saúde do 
trabalhador, é correto afirmar que

(A) cerca de 80% das dermatoses ocupacionais são 
produzidas por agentes químicos, substâncias orgânicas 
e inorgânicas, irritantes e sensibilizantes. 

(B)	 os	 testes	 epicutâneos	 constituem	 critério	 prioritário	
para o diagnóstico por não apresentarem risco de 
iatrogenia e/ou agravamento do quadro.

(C) nos casos de dermatoses ocupacionais não está 
previsto em lei o afastamento do setor de trabalho ou 
do trabalho como um todo, embora o contato com o 
agente causador da doença deva ser interrompido.

(D) o tratamento padronizado das dermatoses consiste 
no uso de pomadas e cremes contendo corticoides, 
picrato de butesin e prometazina, em todos os casos. 

(E) a prevenção das Doenças da Pele e do Tecido 
Subcutâneo Relacionadas com o Trabalho independe 
da	Vigilância	da	Saúde	dos	trabalhadores.	

Em um mundo de mudanças tecnológicas e 
econômicas muito rápidas, surgem propostas que, 
à primeira vista, parecem contraditórias. Se, por um 
lado, os processos de reestruturação produtiva, 
a globalização e o aumento da competitividade 
econômica internacional colocam na agenda 
política questões como a diminuição do tamanho 
do Estado, menor interferência nas relações 
capital-trabalho e redução de direitos trabalhistas, 
por outro constata-se aumento significativo das 
demandas por aumento da justiça social, da 
universalização de direitos e da redução dos riscos 
ocupacionais.  Do ponto de vista da evolução das 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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teratogêneses.
(E) organoclorados são inseticidas e causam na 

intoxicação aguda: náuseas, vômitos, contrações 
musculares involuntárias; e nas intoxicações crônicas: 
lesões hepáticas, arritmias cardíacas, lesões renais e 
neuropatias	periféricas.

Tendo por base o descrito na Consolidação das 
Leis do Trabalho, é correto afirmar que

(A)	 o	 cumprimento	 das	 normas	 de	 segurança	 e	 saúde	
emanadas	 do	 Ministério	 do	 Trabalho	 desobriga	 as	
empresas de cumprirem outras normas correlatas e 
oriundas dos estados e municípios.

(B)	 o	Ministério	do	Trabalho	 (MTE)	 tem	competência	de	
estabelecer normas complementares sobre segurança 
e	saúde	no	trabalho,	permitindo	maior	dinamismo	na	
elaboração de normas jurídicas atualizadas.

(C) os órgãos descentralizados do MTE devem realizar 
inspeção visando ao cumprimento de normas de 
segurança	e	saúde.

(D) os empregadores são obrigados a cumprir as normas 
de	 segurança	 e	 saúde	 no	 trabalho,	 sugerindo	
aos trabalhadores que as observem, não sendo 
responsável pelo cumprimento destas por parte de 
terceiros. 

(E)	 é	 facultado	 aos	 empregados	 o	 cumprimento	 das	
normas	de	segurança	e	saúde	previstas	em	normas	
elaboradas pelo empregador.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) deve 
ser compreendida como o eixo fundamental capaz 
de consolidar as práticas de saúde do trabalhador 
no SUS, na perspectiva da prevenção dos agravos 
decorrentes da relação saúde-trabalho e da 
promoção da saúde. Assinale a alternativa que, 
segundo a Portaria/MS nº 3.120/1998, corresponde 
aos objetivos da VISAT.

(A)	 Conhecer	 a	 realidade	 da	 saúde	 da	 população	
empregadora, por meio da caracterização do 
adoecimento e da morte relacionados ao trabalho, da 
sua magnitude, distribuição, tendências e  avaliação 
destes indicadores.

(B) Intervir sobre os fatores determinantes de agravos 
à	 saúde	 da	 população	 trabalhadora,	 objetivando	
eliminá-los	 ou	 atenuá-los,	 por	 meio	 da	 fiscalização,	
fazendo cumprir as normas e legislações existentes.

(C) Normatizar as medidas para a eliminação, atenuação 
e controle dos fatores determinantes de agravos à 
saúde,	através	de	acordos	internacionais.

(D) Favorecer a punição das empresas descumpridoras 
das	 normas	 através	 da	 suspensão	 de	 alvarás	 e	
licenças ambientais.

(E) Divulgar informações sobre riscos e agravos, 
dificultando	 a	 participação	 dos	 trabalhadores	 e	 o	
exercício do controle social.

para fiscalizar os ambientes de trabalho, onde 
eles têm competência legal de impor sanções 
administrativas. Sobre as NR’s é correto afirmar 
que

(A)	 a	 NR-1,	 além	 de	 garantir	 o	 direito	 a	 informação	
por parte dos trabalhadores, proibe a presença 
de representantes dos trabalhadores durante a 
fiscalização	das	normas	de	segurança	e	saúde.	

(B) a NR-3 suspende a competência aos superintendentes 
regionais do Trabalho e Emprego de embargar obra e 
interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina 
ou	 equipamento,	 caso	 se	 verifique	 grave	 e	 iminente	
risco	de	ocorrer	lesão	significativa	à	integridade	física	
do trabalhador. 

(C) as multas previstas na NR-28, quando são infringidos 
itens da Portaria nº 3.214/78, variam de R$ 402,22 a 
R$ 6.708,08 por item descumprido, de acordo com 
a gravidade da situação encontrada, a existência 
de	 reincidência	 e	 o	 porte	 da	 empresa	 (número	 de	
empregados).

(D) o processo de elaboração e reformulação destas 
normas	é	necessariamente	 longo,	e	por	este	motivo	
dispensa	 consulta	 pública	 e/ou	 discussão	 tripartite,	
assim,	 a	 redação	 do	 texto	 final	 é	 aprovada	 pelas	
autoridades competentes e publicação na imprensa 
oficial.	

(E) conforme a NR-15, cabe aos representantes de classe 
dos empregadores negociar com a representação 
dos	 trabalhadores	 para	 fixar	 adicional	 devido	 aos	
empregados expostos à insalubridade quando 
impraticável sua eliminação ou neutralização. 

Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de 
agrotóxicos no mundo. A utilização maciça dos 
agrotóxicos traz como consequências graves 
problemas à saúde dos trabalhadores e de toda 
população, além de causar danos à natureza pela 
degradação dos recursos naturais não renováveis, 
desequilíbrio e destruição da fauna e flora e 
poluição das águas, dos solos e do ar. Sobre as 
intoxicações por agrotóxicos, é correto afirmar 
que

(A) organofosforados são herbicidas e causam na 
intoxicação aguda: tonturas, vômitos, tremores 
musculares, dor de cabeça; e nas intoxicações 
crônicas: alergias, asma brônquica, irritações nas 
mucosas, hipersensibilidade.

(B) ditiocarbamatos são inseticidas e causam na 
intoxicação aguda: tonturas, vômitos, tremores 
musculares, dor de cabeça; e nas intoxicações 
crônicas: efeitos neurotóxicos retardados, alterações 
cromossomiais e dermatites de contato.

(C)	 fenoxiacéticos	 são	 fungicidas	 e	 causam	 na	
intoxicação aguda: fraqueza, cólicas abdominais, 
vômitos, espasmos musculares e convulsões; e 
nas intoxicações crônicas: alergias respiratórias, 
dermatites, Doença de Parkinson, cânceres. 

(D)	 piretroides	 Sintéticos	 são	 herbicidas	 e	 causam	 na	
intoxicação aguda: irritações das conjuntivas, espirros, 
excitação, convulsões; e nas intoxicações crônicas: 
indução da produção de enzimas hepáticas, cânceres, 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
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(A)	 Acompanhamento	 da	 saúde,	 através	 da	 oferta	 de	
exames	médicos,	como	controle	da	pressão	arterial	e	
dos níveis de colesterol.

(B) Sensibilização para os efeitos nocivos do tabaco, 
incluindo a oferta de participação gratuita em 
programas de cessação tabágica e a instauração da 
proibição de fumar nas instalações da empresa.

(C)	 Promoção	da	saúde	mental,	através	da	oferta	de	cursos	
para gestores sobre formas de lidar com o stress e a 
tensão mental, juntos às suas respectivas equipes, 
bem como da possibilidade de aconselhamento 
psicológico anônimo para todos os trabalhadores.

(D)	 Exercícios	 e	 atividades	 físicas,	 através	 da	
disponibilização de aulas de esporte, do incentivo da 
atividade física, da promoção de uma cultura ativa e 
saudável no local de trabalho.

(E) Abordar a questão da alimentação saudável no local de 
trabalho, aumentando a disponibilidade de alimentos 
industrializados para que os colaboradores possam 
realizar sua alimentação no ambiente da empresa.

No que se refere às doenças ocupacionais 
causadas por agentes biológicos, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1. Carbúnculo.
2. Tuberculose.
3. Brucelose.
4. Leptospirose.
5. Hepatites Virais.

(   ) Doença de evolução aguda, subaguda ou 
crônica que compromete vários órgãos 
e sistemas, em especial as vias aéreas 
inferiores. É classificada em pulmonar e 
extrapulmonar, nas formas serosa, miliar, 
úvea, meningoencefálica, linfonodal, 
hepática, intestinal, renal, suprarrenal, 
osteoarticular e da coluna vertebral.

(   ) Zoonose causada pelo Bacillus 
anthracis, microrganismo gram-positivo, 
manifestando-se no ser humano em três 
formas clínicas: cutânea, pulmonar e 
gastrintestinal. A meningite e a septicemia 
podem ser complicações de todas essas 
formas.

(   ) Doença convencionalmente caracterizada 
por alterações degenerativas ou necróticas 
dos hepatócitos. Pode ser aguda ou 
crônica e ter como causa uma variedade de 
agentes infecciosos ou de outra natureza. 
O processo inflamatório do fígado é 
caracterizado pela necrose hepatocelular 
difusa ou irregular, afetando todos os 
ácinos. 

(   ) É, primariamente, uma zoonose de animais 
domésticos e selvagens. O homem contrai a 
doença pelo contato com animais doentes, 
sua carcaça, sangue, urina, secreções 

A Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB), promulgada em 5 de outubro de 
1988, foi fruto da necessidade de superação 
do regime autoritário vigente até 1985 e dos 
anseios de elevação do nível de cidadania 
das massas. Consolidou e ampliou direitos 
trabalhistas já existentes, além de criar outros. 
Entre os mencionados no Artigo 7° (direitos de 
trabalhadores urbanos e rurais), é correto afirmar 
que está previsto 

(A) duração do trabalho normal não superior a 8 horas 
diárias e 44 semanais, facultada a compensação de 
horários.

(B) jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva.

(C)	 repouso	 semanal	 remunerado,	 ficando	 a	 critério	 do	
empregador o melhor dia da semana. 

(D) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, isentando o mesmo de obrigações 
referentes à indenização quando incorrer em dolo ou 
culpa.

(E) regulamentação de trabalho noturno, perigoso, ou 
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho 
a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir dos 14 anos.

A pressão que o sangue exerce sobre as paredes 
das artérias, dependendo da força da contração do 
coração, da quantidade de sangue e da resistência 
das paredes dos vasos é chamada Pressão 
Arterial. Sobre sua aferição, é correto afirmar que

(A)	 o	ponto	mais	alto	da	pressão	nas	artérias	é	chamado	
de pressão diastólica. O ponto mais baixo, ou a 
pressão que está sempre presente sobre as paredes 
arteriais	é	chamada	de	pressão	sistolica.

(B) o tamanho da braçadeira não difere entre adultos, sendo 
padronizados a largura do manguito e a circunferência 
braquial	para	este	público,	independente	de	estrutura	
corporal.

(C)	 o	 nível	 máximo	 de	 insuflação	 de	 ser	 de	 230mmHg,	
para que seja possível aferir pressões bastante 
elevadas.

(D) a braçadeira deve ser envolvida em torno do braço, 
centralizando	o	manguito	sobre	a	artéria,	mantendo	a	
margem inferior da braçadeira 2,5cm acima da dobra 
do cotovelo. 

(E)	 o	estetoscópio	deve	estar	posicionado	sobre	a	artéria	
radial e as olivas devem estar voltadas para frente.

A promoção da saúde no local de trabalho visa, 
geralmente, diferentes aspectos e, na prática, 
está muitas vezes intimamente relacionada com 
a avaliação de riscos. Assinale a alternativa 
INCORRETA no que se refere à aspectos da 
promoção da saúde no local de trabalho.

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

vaginais, fetos abortados, placenta ou 
pela ingestão de leite ou derivados lácteos 
provenientes de animais infectados. 

(   ) Zoonose ubiquitária causada por uma 
espiroqueta patogênica. A apresentação 
clínica é variável, com formas 
assintomáticas ou leves até quadros 
graves, que se manifestam com icterícia, 
hemorragias, anemia, insuficiência renal, 
comprometimento hepático e meningite. A 
recuperação é, geralmente, total de 3 a 6 
semanas. 

(A) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 
(B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4. 
(C) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 
(D) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.  
(E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 

No trabalho, para redução do estresse ocupacional, 
a organização não pode se  direcionar apenas para 
os funcionários. É de suma importância promover 
uma reestruturação do processo de trabalho, 
fornecendo treinamento, desenvolvendo as 
habilidades de liderança do gerente e encorajando 
apoio social entre os funcionários. A respeito de 
técnicas que podem ajudar o gestor a gerenciar 
algumas fontes de estresse ocupacional, é correto 
afirmar que

(A)	 formular	 um	 plano	 para	 identificar	 aos	 fatores	
estressantes	 da	 equipe,	 através	 da	 observação,	
conversas e aplicação de formulários/questionários 
otimizam as ações do gestor. 

(B) manter o sigilo nos canais de comunicação empresa/
funcionários evita que os colaboradores se incomodem 
com questões que não correspondem a suas funções. 

(C) ouvir relatos pessoais dos funcionários, participar 
de piadas e alimentar alcunhas, inclusive propondo 
algumas, são excelentes táticas para aproximação do 
gestor à sua equipe.

(D)	 beneficiar	 o	 colaborador	 workaholic	 para	 incentivar	
que	 os	 demais	 o	 imitem	 é	 favorável	 pela	 Lei	 da	
recompensa. 

(E) aproveitar as situações de erro, para punir a equipe 
favorece	o	exame	de	consciência	e	a	reflexão	acerca	
de mudanças necessárias.

Conforme a Norma Regulamentadora nº 17 que visa 
a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança 
e desempenho eficiente, é correto afirmar que 

(A) o transporte e a descarga de materiais feitos por 
impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros 
de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão 
ser executados de forma que o esforço físico realizado 
pelo trabalhador seja superior à sua capacidade de 
força. 

(B) o empregador deve promover sistema de avaliação 
dos trabalhadores envolvidos nas atividades de  
digitação,	 baseado	 no	 número	 individual	 de	 toques	
sobre o teclado, inclusive o automatizado, para efeito 
de		remuneração	e	vantagens	de	qualquer	espécie.

(C)	 para	 trabalho	 que	 necessite	 também	 da	 utilização	
dos	 pés,	 os	 pedais	 e	 demais	 comandos	 para	
acionamento	pelos	pés	devem	 ter	 posicionamento	e	
dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como 
ângulos adequados entre as diversas partes do 
corpo do trabalhador, em função das características e 
peculiaridades do trabalho a ser executado.

(D) nos locais de trabalho, onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual e atenção 
constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, 
escritórios, salas de desenvolvimento ou análise 
de projetos, não são recomendadas condições de 
conforto, apenas a ausência de agentes insalubres.

(E) nas atividades que exijam sobrecarga muscular 
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e 
membros superiores e inferiores, quando do retorno 
do trabalho, após qualquer tipo de afastamento, 
as condições produtivas individuais devem ser 
equivalentes àquelas anteriores ao afastamento. 

Conforme Resolução nº 283, de 12 de julho de 2001 
que dispõe sobre o tratamento e a destinação final 
dos resíduos dos serviços de saúde, é correto 
afirmar que

(A) caberá exclusivamente aos municípios a 
responsabilidade pelo gerenciamento de seus 
resíduos a que se refere esta Resolução, de forma a 
atender	aos	requisitos	ambientais	e	de	saúde	pública.

(B) o tratamento dos resíduos, a que se refere esta 
Resolução, deve ser realizado em sistemas, 
instalações e equipamentos devidamente licenciados 
pelos órgãos ambientais.

(C) os resíduos de que trata esta resolução serão 
acondicionados, atendendo às exigências da 
legislação	 de	meio	 ambiente	 e	 saúde,	 e	 às	 normas	
aplicáveis da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas-ABNT,	 e	 na	 sua	 ausência	 sejam	 adotados	
os protocolos internos das empresas.

(D) na elaboração do PGRSS, devem ser considerados 
princípios que conduzam à minimização e às 
soluções integradas ou consorciadas, não havendo 
responsabilidade sobre o tratamento e a disposição 
final	destes	resíduos.

(E) instalações para transferência de resíduos, a que se 
refere esta Resolução, quando forem necessárias, 
estão isentas de licenças pelos órgãos de meio 
ambiente, em conformidade com a legislação 
pertinente.
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O câncer pode surgir como consequência da 
exposição a agentes carcinogênicos presentes no 
ambiente onde se vive e trabalha, decorrentes do 
estilo de vida e de fatores ambientais produzidos 
ou alterados pela atividade humana. Sobre as 
atividades dos serviços de saúde da rede pública 
na vigilância do câncer decorrente do trabalho, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Realizar	 identificação,	 na	 área	 de	 abrangência,	
das atividades e processos reconhecidos como 
comprovadamente carcinogênicos.

(B)	 Identificar	 ocorrência	 elevada	 de	 leuconeutropenias	
em exames laboratoriais.

(C) Estabelecer prioridades para o mapeamento de riscos 
nos locais de trabalho.

(D) Estimar níveis de exposição humana, por meio de 
estudos	técnicos	de	mapeamento	de	riscos	e	avaliação	
dos ambientes de trabalho.

(E) Banir e substituir as substâncias com potencial 
carcinogênico/genotóxico.

De acordo com o Art. 8º da Constituição Federal, é 
correto afirmar que

(A) a lei poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente,	vedadas	ao	Poder	Público	a	interferência	
e a intervenção na organização sindical.

(B)	 é	 vedada	 a	 criação	 de	 mais	 de	 uma	 organização	
sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria	profissional	ou	econômica,	na	mesma	base	
territorial,	 que	 será	 definida	 pelos	 trabalhadores	 ou	
empregadores interessados, não podendo ser inferior 
à área de um município.

(C) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, exceto questões 
judiciais ou administrativas.

(D)	 o	 aposentado	 filiado	 deixa	 de	 ter	 direito	 a	 votar	 e	
ser votado nas organizações sindicais a partir do 
recebimento do primeiro mês do benefício.

(E)	 é	 vedada	 a	 dispensa	 do	 empregado	 sindicalizado	 a	
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, 
até	um	ano	após	o	final	do	mandato,	salvo	se	cometer	
falta grave nos termos da lei. 

No que se refere à Sistematização da Assistência 
de Enfermagem, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   ) A consulta de enfermagem é atividade 
privativa do enfermeiro.

(   ) A prescrição de enfermagem é o registro 
feito pelo enfermeiro após a avaliação do 
estado geral do paciente.

(   ) O diagnóstico de enfermagem compreende 
os problemas de enfermagem identificados, 

as necessidades básicas afetadas e o grau 
de dependência.

(   ) São técnicas para o exame físico: inspeção, 
ausculta, palpação e percussão.

(   ) O histórico de enfermagem é o conjunto 
de medidas decididas pelo enfermeiro 
que direciona e coordena a assistência de 
Enfermagem. 

(A) V – F – F – F – V.
(B) F – V – F – V – V.
(C) V – F – V – V – F. 
(D) F – V – V – F – F.
(E) V – V – V – V – F.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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