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 O Caderno de questões possui 50 

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

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. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. 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 (sessenta) 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 
ruídos, 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. 



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. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



3 Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.
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QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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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 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .
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L 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 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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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 26
No âmbito do SUS, é correto afirmar que a Lei 
que dispõe sobre a participação popular no 
SUS é a

(A) Lei 8080/90.
(B) Lei 1234/88.
(C) Lei 8142/90.
(D) Lei 6523/12.
(E) Emenda 29.

QUESTÃO 27
A concessão das prestações pecuniárias do 
Regime Geral de Previdência Social depende 
de períodos de carência estipulados em lei. 
Sobre estes períodos de carência, é correto 
afirmar que

(A) a aposentadoria por idade dispensa carência em 
quaisquer situações. 

(B) o salário-família e o auxílio acidente independem 
de carência.

(C) o período de carência para a aposentadoria por 
tempo de serviço é de 12 contribuições mensais. 

 (D) o período de carência para a pensão por morte 
é de 180 contribuições mensais, em quaisquer 
circunstâncias. 

(E) a aposentadoria especial dispensa carência 
na maior parte das situações, salvo em casos 
específicos. 

QUESTÃO 28
Sobre os acidentes de trabalho, é correto 
afirmar que

(A) não se considera acidente ligado ao trabalho o 
acidente sofrido pelo segurado fora do local e 
horário de trabalho  na execução de ordem ou 
na realização de serviço sob a autoridade da 
empresa.

(B) fica descaracterizado o acidente de trabalho 
quando ocorrido em viagem para estudo, mesmo 
se financiada pela empresa dentro de seus 
planos de capacitação da mão de obra.

(C) equipara-se ao acidente do trabalho o acidente 
ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a 
causa única, haja contribuído diretamente para a 
morte do segurado.

(D) o acidente de percurso é caracterizado 
exclusivamente quando o meio de locomoção é 
de propriedade da empresa.

(E) a responsabilidade patronal refere-se 
aos acidentes de trabalho estritamente 
limitados aos dias e horários estabelecidos 
em jornada de trabalho, conforme contrato de 
trabalho.

QUESTÃO 29
A correta manipulação do dreno de tórax 
pode acarretar ao paciente uma série de 
complicações que podem resultar em 
aumento da morbidade, prolongamento da 
hospitalização e, em alguns casos, a morte. É 
um cuidado adequado a esta condição clínica

(A) pinçar o dreno por alguns minutos enquanto 
realiza a troca do sistema de drenagem do dreno 
de tórax.

(B) observar a oscilação da câmara de selo 
d’água.  

(C) fixar a extensão do dreno no berço ou na cama 
do paciente.

(D) desprezar o conteúdo drenado a cada 6 horas, 
sem necessidade de registrar o volume ou 
aspecto deste.

 (E) manter o sistema de drenagem acima do nível do 
tórax.

QUESTÃO 30
Referente à Norma Regulamentadora 09 (NR 
09), que estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação por parte de 
todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados, 
do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA –, é correto afirmar que

(A) no processo de eliminação ou redução dos 
riscos relacionados à exposição às vibrações 
mecânicas não há necessidade de considerar os 
esforços físicos e os aspectos posturais.

(B) deverá ser mantido pelo empregador ou 
instituição um registro de dados, estruturado 
de forma a constituir um histórico técnico e 
administrativo do desenvolvimento do PPRA.

(C) uma vez realizada uma análise global do PPRA, 
somente será necessário sua avaliação do 
mesmo após decorridos 10 anos.

(D) consideram-se agentes físicos as diversas 
formas de energia a que possam estar expostos 
os trabalhadores, tais como fumos, névoas, 
neblinas, gases ou vapores.

(E)  são exemplos de agentes químicos: ruído, 
vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas, radiações ionizantes, radiações não 
ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.
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QUESTÃO 31
Segundo a proposta do estilo de liderança 
contingencial, há a necessidade do líder 

(A) criar ou reconhecer um ambiente favorável, como 
também conhecer as expectativas dos liderados 
antes de adotar um estilo de liderança.

(B) enfatizar o cumprimento das ordens e regras, 
enfatizando a execução de tarefas isoladas.

(C) fazer cumprir as determinações dos superiores 
independente da satisfação ou motivação da 
equipe. 

(D) explorar e estimular a dependência mediante a 
satisfação de necessidades evidenciadas pelos 
liderados.

(E) centralizar o poder decisório e garantir a 
obediência e cumprimento de metas por meio do 
medo a represálias. 

QUESTÃO 32
Considerando a relação dos trabalhadores 
de enfermagem entre si e com os demais 
trabalhadores da saúde, referente à Ética, 
assinale a alternativa correta.

(A) Não é permitida a participação da prática 
profissional multi e interdisciplinar com 
responsabilidade, autonomia e liberdade.

(B) Não há quaisquer impedimentos em assinar as 
ações de Enfermagem que o profissional não 
executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro profissional. 

(C) Devido à necessidade de sigilo, o profissional 
deve recusar-se de prestar informações, escritas 
e verbais, completas e fidedignas necessárias 
para assegurar a continuidade da assistência.

(D) O profissional de enfermagem poderá recusar-
se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica em caso de identificação de erro ou 
ilegibilidade.

(E) Ainda que não conste a assinatura e o número 
de registro do profissional em prescrição 
medicamentosa e terapêutica, o profissional 
de enfermagem é obrigado a executá-la em 
quaisquer situações.

QUESTÃO 33
Paciente sexo masculino, 45 anos, chega 
ao pronto atendimento com dor torácica 
intensa, tipo queimação de início súbito há 20 
minutos. No momento, com pressão arterial 
160/100 mmHg; frequência cardíaca 93 bpm; 
temperatura 36,6°C, sudoreico com cianose 
de extremidades. Na classificação de risco, 
esse paciente deve ser classificado como 

(A) verde, pois está taquicárdico e ansioso, embora 
afebril e normotenso.

(B) azul, pois está afebril e normotenso.Tratando-
se de um quadro crônico de dor que poderia ser 
atendida eletivamente.

(C) amarelo, pois não há alteração de sinais vitais e 
a dor torácica é o único sinal de alarme. 

(D) verde, pois seus níveis pressóricos estão pouco 
alterados, apesar da dor torácica, cianose e 
febre.

(E) vermelho, pois apresenta dor torácica de início 
súbito acompanhada por sudorese, cianose e 
alteração de níveis pressóricos.

QUESTÃO 34
A prevenção dos transtornos mentais e do 
comportamento relacionados ao trabalho 
baseia-se nos procedimentos de vigilância 
dos agravos à saúde e dos ambientes e 
condições de trabalho. Assinale a alternativa 
que apresenta um procedimento adequado à 
prevenção de tais agravos.

(A) Estabelecimento de metas de difícil alcance.
(B) Precarização do trabalho. 
(C) Estabelecimento e incentivo de política 

institucional permissiva aos casos de assédio.
(D)  Indiferença quanto à existência de fatores de 

risco.
(E)  Educação e informação aos trabalhadores e 

empregadores.

QUESTÃO 35
Sobre os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), é correto afirmar que

(A) cabe ao empregador a substituição imediata do 
EPI quando danificado ou extraviado.

(B) a responsabilidade de guarda e conservação do 
EPI é exclusiva do empregador.  

(C) o custo referente ao fornecimento do EPI 
pode ser descontado em folha de pagamento 
em quaisquer circunstâncias, desde que não 
ultrapasse 20% do salário base do empregado.

(D) não é permitido exigir do empregado a assinatura 
em termo ou livros de recebimentos de EPI para 
fins de registro.

(E) ao empregado, cabe a realização de manutenção 
periódica dos EPIs disponíveis.
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QUESTÃO 36
Considerando as teorias de enfermagem, é 
correto afirmar que a Teoria Ambientalista foi 
proposta por 

(A) Hildegard Peplau.
(B) Florence Nightingale.
(C) Madeleine Leiningher.
(D) Imogene King.
(E) Dorothea Orem.

QUESTÃO 37
Sobre acidentes com materiais 
perfurocortantes, é correto afirmar que

(A) o descarte dos objetos perfurocortantes é de 
total responsabilidade do empregador.

(B) as empresas produtoras e comercializadoras 
de materiais perfurocortantes são isentas de 
responsabilidade quanto ao uso destes.

(C) não são passíveis de realização de comunicação 
de acidente de trabalho.

(D) são vedados o reencape e a desconexão manual 
de agulhas.

(E) o risco de acidente com materiais perfurocortantes 
caracteriza risco químico no ambiente de 
trabalho.

QUESTÃO 38
Sobre a lavagem das mãos, é correto afirmar 
que

(A) o uso de luvas substitui integralmente o processo 
de lavagem das mãos, podendo ser utilizado o 
mesmo par de luvas para cada três pacientes.

(B) as enfermarias destinadas ao isolamento 
de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas estão dispensadas de 
conter lavatório em seu interior, se houver 
disponibilidade de luvas. 

(C) os trabalhadores com feridas em membros 
superiores são dispensados da necessidade de 
avaliação médica para liberação para o trabalho.

(D) no lavatório exclusivo para higiene das mãos, 
deve conter água corrente, sabonete líquido, 
toalha descartável e lixeira provida de sistema 
de abertura sem contato manual.

(E) sua prática pode ser substituída em todas as 
situações pela fricção de álcool gel 70% nas 
mãos durante 5s. 

QUESTÃO 39
No que se refere à punção de veia jugular é 
correto afirmar que

(A) compete ao enfermeiro a realização deste 
procedimento, desde que o profissional seja 

dotado de habilidade, competência técnica e 
científica para tal procedimento.

(B) é um procedimento de rotina permitido a toda 
equipe de enfermagem, sendo esta a veia de 
primeira escolha para punção devido ao seu 
grosso calibre.

(C) trata-se de um procedimento exclusivamente 
médico, sendo proibido a qualquer membro da 
equipe de enfermagem, sob risco de exercício 
ilegal da medicina.

(D) compete ao enfermeiro e ao técnico de 
enfermagem devidamente treinado para tal 
procedimento uma vez que não há quaisquer 
riscos ao paciente neste procedimento,

(E) A veia jugular não pode ser puncionada, 
independente das condições em que se encontre 
o paciente, cabendo processo ético a todo aquele 
que realizar tal procedimento. 

QUESTÃO 40
Considerando o Código de Ética da 
Enfermagem, no que tange as relações com 
as organizações da categoria, assinale a 
alternativa correta.

(A)  É direito do profissional de enfermagem requerer, 
ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas 
cabíveis para obtenção de desagravo público 
em decorrência de ofensa sofrida no exercício 
profissional.

(B)  É dever do profissional de enfermagem realizar 
ou facilitar ações que causem prejuízo ao 
patrimônio ou comprometam a finalidade para 
a qual foram instituídas as organizações da 
categoria. 

(C)  É proibido ao profissional de enfermagem 
comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem 
fatos que firam preceitos do presente Código e 
da legislação do exercício profissional.

(D)  É direito do profissional de enfermagem negar, 
omitir informações ou emitir falsas declarações 
sobre o exercício profissional quando solicitado 
pelo Conselho Regional de Enfermagem.

(E)  É proibido ao profissional de enfermagem 
associar-se, exercer cargos e participar de 
Entidades de Classe e Órgãos de Fiscalização 
do Exercício Profissional.

QUESTÃO 41
Paciente, 53 anos, sexo feminino, atua como 
zeladora em uma grane empresa. Durante seu 
turno de trabalho, procurou ambulatório da 
empresa referindo ardência nos olhos, tosse, 
cefaleia, tontura, fraqueza, hipotensão e 
taquicardia. Relata que os sintomas iniciaram 
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imediatamente após a limpeza do sanitário 
da oficina e acredita que “passou mal porque 
pegou pesado no trabalho, porque caprichou 
na água sanitária para desencardir”. Sobre 
esse caso, é correto afirmar que

(A) os sintomas apresentados, assim como a 
história relatada, descartam a possibilidade de 
intoxicação por hipoclorito de sódio.

(B) a toxicidade do hipoclorito de sódio é atribuída 
ao fato de se tratar de produto altamente 
alcalino. 

(C) não há risco nenhum de apresentar quadro de 
broncoespasmo por intoxicação.

(D) deve-se administrar imediatamente duas doses 
de carvão ativado para o paciente.

(E) há risco de desenvolvimento de pneumonite 
química.

QUESTÃO 42
Sobre a Síndrome de Burnout, é correto 
afirmar que

(A) trata-se de uma patologia com descrição 
bastante recente, nexocausal indefinido e casos 
raríssimos.

(B) refere-se a fogachos e sensação de queimação 
vivenciados por profissionais de meia idade em 
função de suas alterações emocionais. 

(C) está unicamente relacionada às relações 
interpessoais e emocionais da vida pessoal, 
sendo descartada sua relação laboral.

(D) é uma resposta ao estresse laboral crônico, 
muito frequente em profissionais de saúde.

(E) não está racionada à taxa de absenteísmo e de 
abandono da profissão.

QUESTÃO 43
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa 
ou pelo exercício do trabalho dos segurados, 
provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte, a perda ou 
a redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. Neste contexto, 
é correto afirmar que

(A) a fiscalização e acompanhamento do fiel 
cumprimento do disposto em legislação 
pertinente é função exclusiva dos sindicatos e 
entidades representativas de classe.

(B) constitui contravenção penal, punível com multa, 
a empresa que deixa de cumprir as normas de 
segurança e higiene do trabalho.

(C) é dever da empresa prestar informações 
pormenorizadas sobre os riscos da operação a 
executar e do produto a manipular.

(D) o empregado é o único responsável pela adoção 
e uso das medidas coletivas de individuais de 
proteção e segurança da saúde do trabalhador.

(E) a empresa é isenta de responsabilidade pela 
adoção e uso das medidas coletivas de proteção 
e segurança da saúde do trabalhador.

QUESTÃO 44
A Previdência Social, mediante contribuição, 
tem por finalidade assegurar aos seus 
beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, 
desemprego involuntário, idade avançada, 
tempo de serviço, encargos familiares e 
prisão ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente. É um de seus princípios:

(A) universalidade de participação nos planos 
previdenciários.

(B) valor da renda mensal dos benefícios substitutos 
do salário-de-contribuição, independentes do 
salário mínimo.

(C) caráter antidemocrático e centralizado da gestão 
administrativa.

(D) redutibilidade do valor dos benefícios 
independente de poder aquisitivo.

(E) disparidade de benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais.

QUESTÃO 45
A Norma Regulamentadora (NR), do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que tem 
por finalidade estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medidas 
de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral a

(A) NR - 3.
(B) NR - 11. 
(C) NR - 16.
(D) NR - 29.
(E) NR - 32.

QUESTÃO 46
O tipo de isolamento que deve ser adotado 
para pacientes com suspeita ou caso 
confirmado de Klebsiella pneumoniae 
Carbapenemase (KPC) é a preocupação 

(A) para gotículas e contato. 
(B) para gotículas.
(C) para aerossóis.
(D) para contato. 
(E) padrão e aerossóis.
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QUESTÃO 47
Dentre as principais dificuldades para o 
estabelecimento do nexo ou da relação 
trabalho-doença, está(ão) incluso(s)

(A) a exatidão e a precisão na identificação de fatores 
de risco e/ou situações a que o trabalhador 
esteve exposto, potencialmente lesivas para sua 
saúde.

(B) a exatidão e a precisão na caracterização do 
potencial de risco da exposição.

(C) inexistência de exposição a fatores ou agentes 
etiológicos de risco.

(D) o desconhecimento ou não-valorização de 
aspectos da história de exposição e da clínica, 
já descritos como associados ou sugestivos de 
doença ocupacional ou relacionada ao trabalho.

(E) a disponibilidade ampla de métodos propedêuticos 
e abordagens por equipes multiprofissionais nos 
serviços de saúde.

QUESTÃO 48
O risco de câncer de pulmão atribuível à 
ocupação varia de 4 a 40%, de acordo com 
o agente analisado. Ainda que a relação 
nexo causal exija a investigação de diversos 
fatores, um agente etiológico de natureza 
ocupacional bastante conhecido para a 
Neoplasia Maligna de Brônquios e Pulmões 
é a

(A) exposição ao fósforo.
(B) exposição à sílica.
(C) execução de atividades repetitivas.
(D) exposição à radiação ultravioleta.
(E) exposição ao ar comprimido.

QUESTÃO 49
Um enfermeiro, em sua prática diária, 
estabeleceu que a mudança de decúbito de 
um paciente deve ocorrer a cada 2 horas, 
repassou esta ordem sistematicamente à sua 
equipe, cabendo aos membros desta equipe 
checar a realização do procedimento em 
impresso próprio, tão logo o procedimento 
seja executado. Esta ação sistemática desse 
enfermeiro é correspondente a qual etapa do 
processo de enfermagem?

(A) Planejamento de Enfermagem.
(B) Diagnóstico de Enfermagem.
(C) Prescrição de Enfermagem.
(D) Avaliação de Enfermagem.
(E) Histórico de Enfermagem.

QUESTÃO 50
Considerando as características 
epidemiológicas dos acidentes com aranhas 
marrons, é correto afirmar que a região do 
Brasil, cuja sua incidência é maior, é 

(A) a região Norte. 
(B) a região Nordeste. 
(C) a região Centro-oeste.
(D) o Distrito Federal.
(E) a região Sul.
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