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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

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

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso



4 IBFC_53

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A Resolução nº 311, de 09/02/2007, do Conselho Federal 
de Enfermagem (COFEN), sobre a reformulação do 
Código de Ética de Enfermagem, cita que as infrações 
são consideradas leves, graves ou gravíssimas, 
segundo a natureza do ato e a circunstância de cada 
caso. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. São consideradas infrações leves as que ofendam a 

integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, 
sem causar debilidade.

II. São consideradas infrações graves aquelas que venham 
a difamar organizações da categoria ou instituições.

III. São consideradas infrações graves as que provoquem 
perigo de vida, debilidade temporária de membro, 
sentido ou função em qualquer pessoa ou as que 
causem danos patrimoniais ou financeiros.

IV. São consideradas infrações gravíssimas as que 
provoquem morte, deformidade permanente, perda ou 
inutilização de membro, sentido, função ou, ainda, dano 
moral irremediável em qualquer pessoa.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I, III e IV, apenas
c) III e IV, apenas
d) II e IV, apenas
e) I, II e IV, apenas

27) Assinale a alternativa que contemple uma doutrina do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
a) Descentralização
b) Regionalização
c) Hierarquização
d) Resolubilidade
e) Integralidade

28) Assinale a alternativa que contemple a descrição da 
fase Histórico de Enfermagem, da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), segundo a resolução 
do Conselho Federal de Enfermagem número 358/2009.
a) Determinação dos resultados que se espera alcançar
b) Tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de 

enfermagem, que representam, com mais exatidão, as 
respostas da pessoa, família ou coletividade humana 
em um dado momento do processo saúde e doença

c) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado 
com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem 
por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, 
família ou coletividade humana e sobre suas respostas 
em um dado momento do processo saúde e doença

d) Realização das ações ou intervenções determinadas
e) Processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento 
do processo saúde doença, para determinar se as 
ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 
resultado esperado

29) A Rede de Atenção às Urgências, descrita na Portaria nº 
1.600 de 07 de Julho de 2011, é constituída por alguns 
componentes. O componente __________ objetiva 
aglutinar esforços para garantir a integralidade na 
assistência em situações de risco ou emergenciais para 
populações com vulnerabilidades específicas e/ou em 
regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade 
na atenção, considerando-se seus riscos. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) 

e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências
b) Atenção Básica em Saúde
c) Sala de Estabilização
d) Força Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS)
e) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto 

de serviços de urgência 24 horas

30) Sobre dermatoses ocupacionais, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Apenas os fatores localização e tipo de lesão devem ser 

levados em consideração ao se identificar uma doença 
de pele que possa estar relacionada com o trabalho.

(  ) As dermatoses ocupacionais ocorrem por contato, 
portanto costumam aparecer nas áreas de pele expostas 
à substância causadora, em geral mãos, antebraços, 
pés, pernas e abdome.

(  ) Observam-se lesões nos casos de dermatite de contato 
e sua descrição auxilia na definição da causa, mas não 
é fundamental para o controle do tratamento.

(  ) Os tipos de lesões que podem aparecer são manchas 
vermelhas, vinhosas e castanhas; podem ter ou não 
descamação; podem existir fissuras, pápulas, vesículas, 
bolhas e crostas.

a) V,V,F,F
b) V,V,V,V
c) F,V,F,V
d) F,V,F,F
e) V,F,V,F

31) O ruído é uma onda que lesa a estrutura neurossensorial 
da audição, a cóclea. No Brasil, a exposição máxima 
permitida é de até ____ decibels, equivalente ao ruído 
de um motor de automóvel, em ________ de trabalho. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas.
a) 85; 8 horas
b) 100; 7 horas
c) 115; 6 horas
d) 90; 5 horas
e) 95; 12 horas

32) Existem exames complementares utilizados para 
auxiliar no diagnóstico das Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER). O exame _______________ é 
utilizado para a confirmação diagnóstica e avaliação 
prognóstica na suspeita de síndromes compressivas de 
nervos periféricos. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.
a) Ultrassonografia
b) Eletromiografia
c) Radiografia
d) Ressonância Magnética
e) Tomografia computadorizada
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33) A avaliação clínica como parte integrante dos exames 
médicos do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) deve obedecer a prazos 
e periodicidade. Sobre este assunto, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) O exame médico admissional deverá ser realizado 

depois que o trabalhador assuma suas atividades.
(  ) No exame médico periódico, para trabalhadores 

expostos a riscos ou a situações de trabalho que 
impliquem o desencadeamento ou agravamento de 
doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam 
portadores de doenças crônicas, os exames deverão 
ser repetidos a cada ano ou a intervalos menores, a 
critério do médico encarregado, ou se notificado pelo 
médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, 
como resultado de negociação coletiva de trabalho.

(  ) Para os demais trabalhadores, o exame deve ser anual, 
quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 
(quarenta e cinco) anos de idade ou a cada dois anos, 
para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos e 45 
(quarenta e cinco) anos de idade.

(  ) O exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser 
realizado obrigatoriamente um dia antes da volta ao 
trabalho de trabalhador ausente por período igual ou 
superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou 
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

(  ) No exame médico de mudança de função, será 
obrigatoriamente realizada antes da data da mudança.

a) F,F,V,V,F
b) V,V,V,V,V
c) F,V,F,V,F
d) V,F,V,F,V
e) F,V,V,F,V

34) Um trabalhador que manipula chumbo e que apresenta 
saturnismo, desenvolve doença produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar 
a determinada atividade e constante da respectiva 
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e da Previdência Social. Assinale a alternativa 
que contemple o tipo de acidente de trabalho envolvido 
neste caso, de ação traumatizante especifica e diluída.
a) Acidente típico
b) Doença do trabalho
c) Doença profissional ou ocupacional
d) Acidente de trajeto
e) Doença corriqueira

35) Assinale a alternativa que contemple a definição do 
Nexo técnico epidemiológico previdenciário.
a) Tem por objetivo comprovar as condições para 

concessão de benefícios e de serviços previdenciários, 
particularmente os de aposentadoria especial

b) Corresponde a um índice aplicado sobre a contribuição 
do seguro de acidente de trabalho devido pelos 
empregadores

c) Constitui contribuição obrigatória da empresa ao INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social), constante na folha 
de pagamento, com alíquotas que variam de 1 a 3%, 
conforme o risco de acidentes de trabalho da atividade

d) Reúne dados administrativos, registros ambientais 
e resultados de monitoramento biológico em todo o 
período de atividade exercida pelo trabalhador em uma 
determinada empresa

e) Aponta a significância estatística do cruzamento das 
informações da Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10) e da Classificação Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE), demonstrando a existência de 
relação entre lesão ou agravo e a atividade que o 
trabalhador desenvolve

36) Segundo a Norma Regulamentadora de número 6 (NR-
6), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apresenta 
várias competências. Sobre o que compete ao órgão 
nacional do MTE em matéria de segurança e saúde 
no trabalho, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Cadastrar o fabricante ou importador de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI).
II. Receber e examinar a documentação para emitir ou 

renovar o Certificado de aprovação (CA) de EPI.
III. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a 

qualidade do EPI.
IV. Recolher amostras de EPI.
V. Suspender o cadastramento da empresa fabricante ou 

importadora de EPI e cancelar o CA.
 Estão corretas as afirmativas:

a) II e V, apenas
b) I, II, III, IV e V
c) I, II, III e IV apenas
d) I, II e V, apenas
e) II, III e IV, apenas

37) Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem 
ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito 
aos profissionais diretamente envolvidos. Sobre este 
assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
(  ) A área deve dispor no mínimo de vestiário de barreira 

com dupla câmara; sala de preparo dos quimioterápicos; 
local destinado para as atividades administrativas e 
local de armazenamento exclusivo para estocagem.

(  ) O vestiário deve dispor apenas de lava olhos, o qual 
pode ser substituído por uma ducha tipo higiênica; de 
um chuveiro de emergência e armários para guarda de 
pertences.

(  ) Devem ser elaborados manuais de procedimentos 
relativos a limpeza, descontaminação e desinfecção 
de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações, 
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI 
(Equipamentos de Proteção Individual) e materiais.

(  ) Os manuais devem estar disponíveis a todos os 
trabalhadores e à fiscalização do trabalho.

a) F,F,V,V
b) V,F,V,V
c) F,V,F,V
d) V,F,V,F
e) V,V,V,V

38) Segundo a classificação dos fatores de risco, assinale 
a alternativa que contemple um exemplo de risco ou 
agente biológico.
a) Pólen
b) Aerodispersóides
c) Névoa
d) Poeira
e) Infrassom
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39) Sobre a Norma Regulamentadora de número 15 (NR-
15), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. Entende-se por “Limite de Tolerância”, a concentração 

ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a 
natureza e o tempo de exposição ao agente, que não 
causará danos à saúde do trabalhador, durante a sua 
vida laboral.

II. O exercício de trabalho em condições de insalubridade, 
assegura ao trabalhador a percepção de adicional, 
incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente 
a 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau 
máximo; 20% (vinte por cento), para insalubridade de 
grau médio; e 10% (dez por cento), para insalubridade 
de grau mínimo.

III. No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, serão considerados todos os graus, 
para efeito de acréscimo salarial, sendo permitido a 
percepção cumulativa.

IV. A eliminação ou neutralização da insalubridade 
determinará a cessação do pagamento do adicional 
respectivo.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas
b) I, II, III e IV
c) I e II, apenas
d) III e IV, apenas
e) I, III e IV, apenas

40) Algumas posturas devem ser adotadas para um melhor 
desenvolvimento de tarefas diárias. Sobre o andar, 
assinale a alternativa correta.
a) O calçado deve ser preferencialmente, com salto de 

altura mínima de 5 cm
b) Ao pisar, deve-se primeiro apoiar a ponta do pé, depois 

a planta e em seguida o calcanhar
c) Olhar sempre para baixo
d) A marcha deve ser harmoniosa e suave, para não 

produzir impactos muito fortes sobre a articulações
e) A base e parte anterior do calçado devem ser estreitas

41) Para cada tarefa desenvolvida pelo trabalhador 
diariamente, agregam-se uma ou mais tipos de cargas. 
A carga _____________ exige a concentração e a 
resolução do operador, envolvendo atividade cognitiva 
superior e requerendo habilidade de pensamento 
e raciocínio. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.
a) Mental
b) Física
c) Sensorial
d) Relacional
e) Ergonômica

42) O Estireno é amplamente usado na produção de 
plásticos e resinas. Sobre este produto, assinale a 
alternativa que contemple medidas de segurança que 
devem ser empregadas com seu manuseio.
a) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

máscara, luvas e óculos
b) Manter local com ventilação exaustora; Usar ferramentas 

antifaiscantes; uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI): máscara, luvas, óculos de segurança 
herméticos, roupas que protegem do contato com a pele

c) Manter local ventilado e usar de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI): roupa de encapsulamento de 
viton, máscara de respiração autônoma

d) Manter local bem arejado ou exaustão local e uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI): máscara, 
luvas e óculos

e) Emprego de ventilação com exaustão parcialmente 
encerrada e uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI): respiradores de semimáscara com filtro 
tipo P3, luvas de PVC e óculos

43) Assinale a alternativa que contemple um exemplo 
de fator relacionado com o organismo, que influi na 
toxicidade.
a) Grau de ionização
b) Solubilidade
c) Frequência
d) Estado físico
e) Umidade

44) Sobre a indicação da coleta para a realização de exame 
de fezes, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Detectar presença de parasitos.
II. Detectar infecção.
III. Pesquisa de sangue oculto.
IV. Detectar gordura nas fezes.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I e III, apenas
c) I, II, III e IV
d) I e IV, apenas
e) I apenas

45) Foi prescrito Penicilina Cristalina 8.100.000UI em 100ml 
de soro fisiológico 0,9%, endovenoso (EV). Temos 
disponível Penicilina Cristalina 10.000.000UI. Sabemos 
que os frascos de Penicilina Cristalina 10.000.000UI 
apresentam ____ml de pó, e que devemos acrescentar 
_________ml de diluente e retirar deste frasco ________ 
ml para correr juntamente com o soro EV. Assinale a 
alternativa que completa corretamente as lacunas.
a) 1; 9; 8,1
b) 2; 8; 16
c) 4; 6; 8,1
d) 4; 8; 0,81
e) 5; 15; 8

46) Sobre os lipídios, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Os alimentos que contem lipídios são fontes de energia.
(  ) Os lipídios dos alimentos são convertidos no corpo 

humano em outros componentes essenciais de tecidos 
e podem ser transportados para depósitos de energia 
como reserva de gordura em tecido adiposo.

(  ) Mesmo com dietas pobres em lipídios, o corpo irá 
sintetizar grande quantidade de ácidos graxos a partir 
das proteínas e dos carboidratos.

(  ) Os lipídios são encontrados em carnes, produtos lácteos 
e em algumas frutas e vegetais, como abacate, nozes, 
amêndoas, soja e oliva.

a) F,V,V,V
b) V,V,V,V
c) V,F,V,F
d) F,V,F,V
e) V,V,F,V

47) Sobre a vacina adsorvida difteria e tétano adulto – dT 
(dupla adulto), assinale a alternativa correta.
a) O intervalo entre as doses de dT é de 30 dias, com um 

mínimo de 15 dias
b) A vacina dT é administrada somente em maiores de 

15 anos de idade para os reforços ou usuários com 
esquema incompleto ou não vacinados

c) Com esquema incompleto ou sem comprovação vacinal 
da dT deve-se reiniciar o esquema

d) Com esquema vacinal completo da dT deve-se 
administrar uma dose a cada 10 anos

e) Em gestante com comprovação vacinal de três doses de 
vacina com componente tetânico, sendo a última dose 
feita há mais de 5 anos, deve-se reiniciar o esquema
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48) Sobre a doença Varicela, assinale a alternativa correta.
a) A principal característica clínica é o polimorfismo das 

lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas 
formas evolutivas, acompanhadas de prurido

b) Caracterizada por febre baixa e exantema maculo-
papular, que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, 
espalhando-se para tronco e membros

c) O exantema é, precedido, em 5 a 10 dias, por 
linfadenopatia generalizada, principalmente suboccipital, 
pós-auricular e cervical posterior

d) Adolescentes e adultos podem apresentar poliartralgia, 
poliartrite, conjuntivite, coriza e tosse

e) O modo de transmissão é indireto, ocorre principalmente 
através de contato com as lesões e, raramente pelo 
contato com secreções nasofaríngeas de pessoas 
infectadas

49) Sobre a classificação dos agentes químicos, quanto 
aos efeitos no organismo, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. Asfixiantes: capazes de impedir a chegada do oxigênio 

aos tecidos sem interferir no mecanismo de ventilação.
II. Anestésicos e narcóticos: apresentam ação depressora 

do sistema nervoso central. 
III. Pneumoconióticos: promovem reações alérgicas.
IV. Sistêmicos: compostos químicos que, independente da 

via de entrada, acometem apenas o fígado, ou seja, são 
hepatotóxicos.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I e II, apenas
c) II apenas
d) II, III e IV, apenas
e) II e III, apenas

50) Sobre Toxicocinética, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) A fase da absorção consiste na passagem do agente 

tóxico através das membranas biológicas, alcançando a 
corrente sanguínea.

(  ) Na fase da absorção, o transporte das substâncias 
químicas ocorre somente por difusão simples ou 
passiva.

(  ) Na fase da distribuição, o único local que acumula 
agente tóxico é a proteína plasmática.

(  ) Conforme o tipo de agente tóxico absorvido, ele 
pode ser eliminado inalterado ou como produtos de 
biotransformação.

a) V,F,V,F
b) V,V,V,V
c) F,V,F,V
d) V,F,F,V
e) V,V,V,F
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