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Nome do Candidato  Inscrição

    
 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
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A CHAVE
Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo 

tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um 
relacionamento. A chave, por exemplo. Embora 
caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na 
vida dos casais. O momento em que você oferece a 
chave da sua casa é aquele em que você renuncia à 
sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de 
volta - ou troca a fechadura da porta -  está retomando 
aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O 
segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como 
é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela 
cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. 
Carregada de expectativas e temores, a chave será 
entregue de forma tímida e casual, como se não fosse 
importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, 
pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, 
não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. 
Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de 
confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a 
sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge 
da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores 
sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, 
evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta 
que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, 
quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. 
Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, 
mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, 
com um sorriso nos lábios, que suas emoções 
são compartilhadas. Compreende que está sendo 
convidado a participar de outra vida. Sente, com 
enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa 
tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. 
Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um 
novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para 
mim o momento de máximo otimismo.

[...]
Você tem certeza de que a outra pessoa ficará 

feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme, 

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela 
a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto 
querido se abre num sorriso sem reservas, que você 
não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma 
aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não 
está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um 
olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá 
na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. 
É como estar no início de um sonho em que nada 
pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, 
herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte 
da espécie feliz dos adultos livres que são amados e 
correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, 
aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa 
do mundo, não são.

[...]
A gente sabe que essas coisas, às vezes, são 

efêmeras, mas é tão bonito.
Pode ser que dentro de três meses ou três anos a 

chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de 
uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá 
porta alguma exceto a da memória, que poderá ser 
boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão 
daquela ferramenta sem propósito provoquem um 
sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave 
do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em 
que a solidão virou estandarte exibido como prova 
de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade 
inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a 
disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada 
liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam 
dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, 
correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de 
dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa 
“eu também”. Oferece a chave quem está pronto, 
aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a 
sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada 
mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma 
esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/no-
ticia/2015/04/chave.html
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QUESTÃO 01
Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta.

(A) O autor considera as chaves da despedida a pior 
coisa do mundo. 

(B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua 
casa ao outro mais um simples passo que ocorre 
com a evolução do relacionamento.

(C) O autor considera a chave um dos objetos que dão 
a medida exata de um relacionamento.

(D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa 
para alguém, é o momento em que você confirma e 
assume sua privacidade em nome do amor.

(E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao 
outro, carrega somente  expectativas boas e 
nenhum temor. 

QUESTÃO 02
Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem 
está pronto, aceita a chave quem a deseja, 
reciproca, oferecendo a sua, quem sente que 
é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar 
que

(A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na 
segunda oração do período.

(B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em 
que está presente. 

(C) “reciproca” é uma palavra proparoxítona e deveria 
receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.

(D) todos os termos “a” presentes no período são 
artigos femininos. 

(E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa 
intensidade. 

QUESTÃO 03
Em “... quando chega à sua própria casa e vai 
abrir a porta.”, a crase 

(A) é facultativa.
(B) é obrigatória. 
(C) foi utilizada incorretamente.
(D) foi utilizada para atender a regras de concordância. 
(E) foi utilizada por causa da presença da palavra 

feminina “porta”.

QUESTÃO 04
Em relação ao excerto: “O primeiro momento 
é de exaltação e esperança. O segundo é 
sombrio.”, é correto afirmar que

(A) a primeira oração refere-se à solicitação de 
devolução da chave por uma das partes do casal. 

(B) a segunda oração refere-se ao momento de 
oferecimento da chave ao outro por uma das partes 
do casal.

(C) ocorre uma elipse na segunda oração. 
(D) “sombrio” exerce a função de objeto direto. 
(E) “exaltação e esperança” são complementos 

nominais preposicionados.

QUESTÃO 05
Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, 
são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma 
inadequação gramatical quanto à 

(A) acentuação gráfica.
(B) ortografia.
(C) regência.
(D) concordância.
(E) pontuação.

QUESTÃO 06
Em “... um sorriso agridoce, grisalho de 
nostalgia.”, o termo destacado significa 

(A) saudade.
(B) indiferença.
(C) indecisão.
(D) morbidez.
(E) languidez.

QUESTÃO 07
Em “Não interessa se você dá ou ganha a 
chave...”, temos 

(A) um período composto apenas por coordenação.
(B) um período simples.
(C) um período composto apenas por subordinação.
(D) um período composto por subordinação e 

coordenação.
(E) dois períodos.

QUESTÃO 08
Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo 
destacado exerce função sintática de

(A) objeto indireto.
(B) objeto direto.
(C) sujeito.
(D) complemento nominal.
(E) agente da passiva.

QUESTÃO 09
Pelo texto, infere-se que são termos que o autor 
utiliza para designar “a chave” após o fim de 
um relacionamento, EXCETO

(A) ferramenta sem propósito.
(B) chave do adeus.
(C) chave inútil e esquecida.
(D) chaves de despedida.
(E) chave falsa. 
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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
No texto, o autor considera “a chave” 
oferecida ao outro, em um relacionamento, 

(A) uma joia. 
(B) uma aliança. 
(C) um sorriso agridoce.
(D) um buquê de flores.
(E) um totem de confiança.

QUESTÃO 11
Na loja A, é possível comprar um HD 
externo por R$ 300,00. Para obter a garantia 
estendida, um comprador deve desembolsar 
mais 12% do valor da mercadoria. Dessa 
forma, se alguém deseja comprar tal produto 
com garantia estendida, deve desembolsar, 
exatamente,

(A) R$ 330,00.
(B) R$ 336,00.
(C) R$ 350,00.
(D) R$ 360,00.
(E) R$ 390,00.

QUESTÃO 12
Enquanto Ana esperava por Beto, que estava 
atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: 
“Chego em um quinto de hora”. A quantos 
minutos isso corresponde?

(A) 5 minutos
(B) 10 minutos
(C) 30 minutos
(D) 300 minutos
(E) 12 minutos
 

QUESTÃO 13
O conjunto formado pelas letras da palavra 
ORDEM e o conjunto formado pelas letras da 
palavra PROGRESSO têm quantos elementos 
em sua intersecção?

(A) 5
(B) 9
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14
Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, 
ESTAR, ......., a sexta palavra é

(A) FOFOCA.
(B) BANANA.
(C) ÁRVORE.
(D) CAFÉ.
(E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15
Sabendo que a implicação “Se a canoa não 
virar, eu chego lá” é falsa, então,

(A) “A canoa vira”.
(B) “Eu chego, independente da canoa”.
(C) “A canoa vira e eu chego”.
(D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
(E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.
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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
Quanto à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa 
correta.

(A) A integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com doações feitas por pacientes.

(B) A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio, e terapêutico à 
comunidade, podendo ser de forma gratuita ou 
onerosa, conforme a renda do paciente.

(C) As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde a serem prestadas pela 
EBSERH estão inseridas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e do Sistema Particular e 
Suplementar de Saúde.

(D) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das 
despesas com o atendimento de consumidores e 
respectivos dependentes de planos privados de 
assistência à saúde, na forma da lei.

(E) No desenvolvimento de suas atividades, a 
EBSERH observará as orientações da Política 
Nacional de Educação, de responsabilidade do 
Ministério da Educação.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta.

(A) As instituições congêneres de que trata a Lei 
12.550/2011 referem-se exclusivamente às 
instituições públicas federais que desenvolvam 
atividades de ensino e pesquisa na área da 
saúde. 

(B) Os servidores titulares de cargo efetivo em 
exercício na instituição federal de ensino que 
exerçam atividades relacionadas ao objeto 
da EBSERH poderão ser a ela cedidos para 
realização de atividades de assistência à saúde 
e administrativas. 

(C) Parte do lucro líquido da EBSERH deverá ser 
entregue aos cofres da União, para investimento 
em campanha de saúde preventiva. 

(D) A EBSERH será administrada por um Conselho 
de Administração, com funções fiscalizatórias, 
por uma Diretoria Executiva e com funções 
deliberativas, por um Conselho Fiscal e um 
Conselho Consultivo. 

(E) A atuação de membros da sociedade civil no 
Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares será remunerada e será 
considerada função relevante. 

QUESTÃO 18
Quanto à Diretoria Executiva da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Podem participar da Diretoria Executiva os que 
tiverem sido declarados falidos ou insolventes. 

(B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a 
modificação do capital social. 

(C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter 
notório conhecimento na área de gestão, de 
atenção hospitalar e do ensino em saúde há 
mais de 5 anos. 

(D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a 
contratação de empréstimo no interesse da 
EBSERH. 

(E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente 
e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Presidente da República, 
por indicação do Ministro de Estado da Educação. 

QUESTÃO 19
Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os membros do Conselho Consultivo serão 
indicados bienalmente e designados pelo 
Ministro de Estado da Saúde. 

(B) O Conselho Consultivo será constituído por dois 
representantes do Ministério da Saúde. 

(C) O Conselho Consultivo será constituído por um 
representante dos usuários dos serviços de 
saúde dos hospitais universitários federais, filiais 
da EBSERH, indicado pelo Conselho Nacional 
de Saúde. 

(D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a 
modificação do capital social, orçamento, planos 
de investimento, transformação, incorporação, 
fusão ou cisão. 

(E) O Conselho Consultivo da EBSERH reunir-se-á 
extraordinariamente, somente a pedido do seu 
presidente. 

QUESTÃO 20
Quanto ao órgão de Auditoria Interna da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa correta.

(A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao 
Conselho Fiscal. 

(B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da 
EBSERH. 

(C) A nomeação, designação, exoneração ou 
dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria 
Interna da sede será submetida, pelo Presidente 
da EBSERH, à aprovação do Conselho de 
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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

Administração e, subsequentemente, à 
aprovação da Controladoria-Geral da União. 

(D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao 
menos trimestralmente, o balancete e demais 
demonstrações financeiras, elaboradas 
periodicamente pela EBSERH. 

(E) A Auditoria Interna precisa de autorização do 
Conselho de Administração para ter acesso 
a registros, pessoal, informações, sistemas e 
propriedades físicas relevantes à execução de 
suas ações de controle. 

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta. 

(A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público. 

(B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde, em caráter concorrente com a 
iniciativa pública.

(C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde 
as instituições públicas de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, 
inclusive de sangue e hemoderivados, e de 
equipamentos para saúde. 

(D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) as atividades preventivas. 

(E) O desenvolvimento de políticas econômicas não 
tem relação com os objetivos do SUS. 

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
princípio ou diretrizes do Sistema Único de 
Saúde.

(A) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde, exceto em casos de doença 
terminal. 

(B) Divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário. 

(C) Descentralização político-administrativa, com 
direção única em cada esfera de governo. 

(D) Integração em nível executivo das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

(E) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta.

(A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde 
não tem a participação da iniciativa privada. 

(B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo 
Estado, em articulação com os Municípios, 
inexistindo Regiões de Saúde interestadual. 

(C) A instituição das Regiões de Saúde observará 
cronograma no Plano Plurianual do Governo 
Federal. 

(D) As Regiões de Saúde não serão referência para 
as transferências de recursos entre os entes 
federativos. 

(E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter, no mínimo, ações e serviços de atenção 
primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, atenção ambulatorial especializada 
e hospitalar e vigilância em saúde. 

QUESTÃO 24
Quanto à seguridade social, assinale a 
alternativa correta.

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas, com acesso preferencial aos mais 
pobres. 

(B) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede centralizada e constitui um sistema 
único. 

(C) A União aplicará anualmente, em ações e 
serviços públicos de saúde, valor não inferior 
a 15% (quinze por cento) da receita corrente 
líquida do respectivo exercício financeiro. 

(D) As ações e serviços públicos de saúde não 
contarão com a participação da comunidade. 

(E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público. 
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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 25
Quanto à seguridade social, assinale a 
alternativa correta.

(A) As instituições privadas poderão participar de 
forma subsidiária do Sistema Único de Saúde. 

(B) É permitida a destinação de recursos públicos 
para auxiliar as instituições privadas com fins 
lucrativos. 

(C) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência 
à saúde do País, salvo nos casos previstos em 
lei. 

(D) Não compete ao Sistema Único de Saúde 
ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde. 

(E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar 
na proteção do meio ambiente, exceto o meio 
ambiente do trabalho. 

QUESTÃO 26
A implementação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) deve 
ocorrer em toda instituição de saúde pública e 
privada, ou seja, em todos os locais nos quais 
haja assistência de enfermagem, mesmo 
em caráter preventivo e educacional, o que 
inclui a enfermagem do trabalho. Assinale a 
alternativa que apresenta o fundamento legal 
que obriga a aplicação da SAE na saúde do 
trabalhador.

(A) Portaria nº 1.823 de 23 de agosto de 2012.
(B) Resolução COFEN n° 272/2002.
(C) Resolução COFEN n° 440/2013.
(D) Resolução COFEN n° 347/2009.
(E) Resolução COFEN n° 159/1993. 

QUESTÃO 27
Os diagnósticos de enfermagem representam 
a fase mais importante da SAE e podem ser 
considerados pilares fundamentais para o 
sucesso da assistência planejada. Assim, 
pode-se afirmar que entre os objetivos da 
implementação da SAE em qualquer das 
áreas de atuação do enfermeiro está (ão)

(A) favorecer o trabalho dos profissionais e prover o 
cuidado de forma integral e coletiva.

(B) diminuir a comunicação verbal entre os 

membros da equipe de enfermagem e da equipe 
multiprofissional.

(C) romper os vínculos da assistência de enfermagem 
acadêmica com a assistencial.

(D) garantir a autonomia técnica ao enfermeiro.
(E) evitar a comparação de dados de enfermagem 

em diferentes contextos clínicos.

QUESTÃO 28
Entre as medidas de proteção do trabalhador 
estão os Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). Com relação ao PPRA, 
assinale a alternativa correta.

(A) A Norma Regulamentadora NR-7 estabelece 
os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais 
a serem observados na execução do PPRA, 
podendo os mesmos ser ampliados mediante 
negociação coletiva de trabalho.

(B) O PPRA é parte integrante do conjunto mais 
amplo das iniciativas da empresa no campo 
da preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, devendo estar articulado com 
o disposto nas demais NR, em especial com 
o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) previsto na NR-4. 

(C) No que diz respeito ao PPRA, consideram-se 
riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho 
que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes 
de causar danos à saúde do trabalhador.

(D) A obrigatoriedade do PPRA, bem como a 
sua implementação, fica restrita a todos os 
empregadores que admitam trabalhadores 
como empregados de atividades insalubres ou 
perigosas.

(E) O Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais deverá conter, no mínimo, a 
seguinte estrutura: planejamento semestral 
com estabelecimento de metas, prioridades e 
cronograma; estratégia e metodologia de ação; 
forma do registro, manutenção e divulgação dos 
dados; periodicidade e forma de avaliação do 
desenvolvimento do PPRA.

QUESTÃO 29
O Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) tem como objetivo 
a promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos trabalhadores de uma empresa. 
Com relação ao PCMSO, assinale a alternativa 
correta.

(A) O PCMSO deverá ser planejado e implantado 
com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, 
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especialmente os identificados nas avaliações 
previstas nas demais NR.

(B) A coordenação do PCMSO deverá ser feita 
obrigatoriamente por médico ou enfermeiro 
do trabalho, independente do número de 
funcionários que trabalham na empresa.

(C) Inexistindo médico do trabalho na localidade, 
o empregador poderá contratar, pela ordem, 
médico de outra especialidade, enfermeiro do 
trabalho ou outros profissionais de saúde para 
coordenar o PCMSO.

(D) O PCMSO tem suas ações focalizadas no 
trabalhador, contemplando, especificamente, a 
avaliação de riscos.

(E) O empregador deve custear o atendimento 
médico e a solicitação de exames referentes 
à avaliação clínica admissional, periódica 
ou demissional. As demais necessidades de 
atendimento em saúde ficarão por conta do 
empregado ou plano de saúde empresarial. 

QUESTÃO 30
Insalubridade e periculosidade nos locais 
de trabalho garantem ao trabalhador o 
recebimento de adicional, incidente sobre 
o salário, e estão especificadas nas NR-15 
e NR-16. Referente ao assunto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Os percentuais para pagamento da insalubridade 
variam entre 10% e 30%.

(B) Os percentuais para o pagamento de 
periculosidade variam entre 40% e 45% sobre o 
salário mínimo, podendo ser suspenso quando a 
condição perigosa for neutralizada.

(C) A periculosidade, em situações como a exposição 
a agentes químicos, é caracterizada quando os 
valores de tolerância (substância e tempo da 
jornada de trabalho) forem ultrapassados.

(D) A minimização e/ou neutralização das causas 
de insalubridade são funções atribuídas 
ao enfermeiro do trabalho e sua equipe 
multiprofissional e podem justificar a suspensão 
do adicional, se comprovados limites inferiores 
aos de tolerância estabelecidos por lei.

(E) O  registro  mensal  sobre agentes de 
insalubridade, bem como dos acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais, é de 
responsabilidade dos profissionais do PCMSO.

QUESTÃO 31
Paciente, 52 anos, sexo feminino, casada, 
branca, é técnica de enfermagem de uma 
UBS do município em que reside. Sua queixa 
principal é a diminuição da acuidade visual, 
desânimo e tristeza. Relata ter sido vítima de 
acidente de trabalho que resultou em lesão 
ocular provocada por pingos de solda durante 
o período de reforma em seu local de trabalho, 
sem emissão da CAT decorrente do acidente. 
Permanece afastada por quadro depressivo 
e medo, tendo passado por internação 
em hospital psiquiátrico (surto psicótico). 
Considerando o atendimento prestado a essa 
profissional, assinale a alternativa correta.

(A) Na falta de comunicação do acidente de trabalho 
por parte da empresa, podem formalizá-la 
o próprio acidentado, seus dependentes, o 
sindicato da categoria, o médico que o assistiu 
ou qualquer autoridade pública legalmente 
autorizada.

(B) A comunicação de acidente de trabalho efetivada 
pelo acidentado exime a empresa, em qualquer 
circunstância, da responsabilidade pela falta de 
emissão da CAT.

(C) A entrega das vias da CAT ao INSS compete 
ao acidentado e/ou seus familiares, cabendo a 
este(s) comunicar à empresa em qual Posto do 
Seguro Social foi registrada a CAT. 

(D) No preenchimento da CAT, a descrição e 
natureza da lesão deve ser feita por relato 
claro e detalhado em seus mínimos detalhes, 
informando a natureza, tipo da lesão e/ou quadro 
clínico da doença, citando a parte do corpo 
atingida, sistemas ou aparelhos.

(E) Também será considerado acidente do trabalho o 
ato de agressão relacionado a motivos pessoais.
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QUESTÃO 32
A saúde do trabalhador, ainda que a passos 
lentos, ultrapassa os limites internos de 
empresas e instituições e também tem 
sido objeto de assistência na Atenção 
Básica à Saúde, na qual o enfermeiro tem 
desempenhado papel fundamental. Levando 
em conta as Ações em Saúde do Trabalhador a 
serem desenvolvidas no nível local de saúde, 
constitui(m) ação(ões) de responsabilidade 
do enfermeiro:

(A) planejar atividades educativas no campo da 
Saúde do Trabalhador e delegar sua realização 
aos técnicos de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde.

(B) notificar acidentes e doenças do trabalho, por 
meio de instrumentos de notificação utilizados 
pelo MTE. 

(C) coletar material biológico para exames 
laboratoriais.

(D) realizar entrevista laboral e análise clínica 
(anamnese clínico-ocupacional) para estabelecer 
relação entre o trabalho e o agravo que está 
sendo investigado.

(E) programar e realizar ações de assistência básica 
e de vigilância à Saúde do Trabalhador. 

QUESTÃO 33
Apesar das normas e programas para 
redução de riscos ou danos nos ambientes de 
trabalho, a atividade laboral não está isenta da 
ocorrência de acidentes durante a realização 
de atividades. Assim, sobre “acidentes de 
trabalho”, assinale a alternativa correta.

(A) São acidentes de trabalho todos os acidentes 
que ocorrem no exercício da atividade laboral, 
ou no percurso de casa para o trabalho e vice-
versa, desde que o trabalhador esteja inserido 
no mercado formal de trabalho. 

(B) Não são considerados acidentes de trabalho 
aqueles que, embora não tenham sido causa 
única, contribuíram diretamente para a ocorrência 
do agravo. 

(C) Excluídos os casos resultantes em morte, os 
acidentes de trabalho são eventos agudos, 
que podem ocasionar lesões, as quais poderão 
levar à redução temporária ou permanente da 
capacidade para o trabalho.

(D) Os principais acidentes que ocorrem com os 
profissionais da saúde nas unidades básicas 
são de trajeto, com material perfurocortante 
contaminado e alergias às substâncias químicas 
utilizadas na desinfecção.

(E) São exemplos de acidentes graves as 

queimaduras de I, II e III graus ocorridas em 
decorrência da atividade laboral.

QUESTÃO 34
As doenças do trabalho referem-se a um 
conjunto de danos ou agravos que incidem 
sobre a saúde dos trabalhadores, causado, 
desencadeado ou agravado por fatores de 
risco presentes nos locais de trabalho. Sobre 
as doenças do trabalho e fatores de risco, 
assinale a alternativa correta.

(A) O tempo de manifestação das doenças do 
trabalho tem se mostrado um fator facilitador no 
estabelecimento da relação entre uma doença 
sob investigação e o trabalho.

(B) Ruídos, vibração, névoas, contato com parasitas, 
movimentos repetitivos e trabalho noturno ou 
em turnos são, respectivamente, exemplos de 
riscos químicos, biológicos e de organização do 
trabalho. 

(C) De acordo com o estabelecido pela Área Técnica 
de Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, 
as pneumoconioses e a asma ocupacional 
são prioridades de notificação e investigação 
epidemiológica.

(D) A Asma Ocupacional é caraterizada por 
obstrução localizada e crônica das vias aéreas, 
de caráter irreversível, causada pela inalação 
de substâncias alergênicas, presentes nos 
ambientes de trabalho, como poeiras de algodão, 
linho, borracha, couro, sílica e madeira vermelha.

(E) A Silicose pode ser decorrente de atividade 
laboral em fundições; em cerâmicas; em olarias; 
no jateamento de areia; na escavação de poços; 
polimentos e limpezas de pedras. Seus sintomas, 
normalmente, aparecem após curtos períodos 
de exposição em cerca de 10 a 20 dias.

QUESTÃO 35
O ruído é um agente físico universalmente 
distribuído, presente em praticamente todos 
os ramos de atividade, que pode causar a 
perda auditiva induzida pelo ruído relacionada 
ao trabalho (PAIR). Sobre essa perda, assinale 
a alternativa correta.

(A) É uma diminuição gradual da acuidade auditiva, 
decorrente da exposição pontual e em intervalos 
regulares de tempo a níveis elevados de ruído.

(B) É irreversível e quase sempre não similar 
bilateralmente.

(C) É passível de progressão, mesmo quando 
cessada a exposição ao ruído intenso.

(D) Seu surgimento pode ser potencializado por 
exposição intercalada com a vibração, a produtos 
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químicos e pelo uso de medicação ototóxica.
(E) Trabalhadores portadores de diabetes poderão 

ter elevada sua suscetibilidade ao ruído.

QUESTÃO 36
De acordo com o disposto na NR-1, as 
Normas Regulamentadoras relativas à 
segurança e medicina do trabalho são de 
observância obrigatória pelas empresas 
privadas e públicas e pelos órgãos públicos 
da administração direta e indireta, bem como 
pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário que possuam empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT. De acordo com essa norma, cabe ao 
empregado:

(A) cumprir as disposições legais e regulamentares 
sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive 
as ordens de serviço expedidas pelo empregador.

(B) usar de modo facultativo o EPI fornecido pelo 
empregador.

(C) optar pela realização ou não dos exames médicos 
previstos nas Normas Regulamentadoras - NR.

(D) determinar, de acordo com seu julgamento, a 
aplicação das Normas Regulamentadoras - NR.

(E) elaborar ordens de serviço sobre segurança e 
saúde no trabalho e divulgá-las por comunicados, 
cartazes ou meios eletrônicos.

QUESTÃO 37
Uma enfermeira foi contratada pela 
Santa Casa de Misericórdia para compor, 
junto com outros profissionais, a equipe 
que ficará responsável pela saúde do 
trabalhador nesse estabelecimento. Para 
isso, ela necessitará rever as Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e 
medicina do trabalho, especificamente as que 
tratam da regulamentação sobre Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho, Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) e Programas 
de Prevenção de Riscos Ambientais que se 
encontram descritos, respectivamente, nas

(A) NR-7; NR-6; NR-4.
(B) NR-4; NR-6; NR-9.
(C) NR-7; NR-6; NR-5.
(D) NR-6; NR-9; NR-5.
(E) NR-5; NR-4; NR-9.

QUESTÃO 38
Uma enfermeira de uma Usina de Açúcar no 
município de Muzambinho deverá organizar 
o atendimento ao trabalhador no âmbito da 
empresa. Tendo em vista os riscos inerentes 
às atividades laborais nesse local, essa 
enfermeira precisa conhecer o funcionamento 
do atendimento às urgências. Assinale a 
alternativa que apresenta o dispositivo legal 
que poderá auxiliá-la a traçar seu plano de 
ação e sua rede de atendimento em situações 
de urgência.

(A) Portaria nº 1.600 de 7 de julho de 2011.
(B) Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080/1990.
(C) Lei nº 8.142/1990.
(D) Instrução Normativa nº 1/97, de 15 de maio de 

1997.
(E) Resolução nº 220 de 6 de março de 997.

QUESTÃO 39
Os profissionais de saúde estão 
frequentemente expostos ao contato com 
agentes contaminantes (biológicos/químicos/
físicos). Nesse sentido, a NR-32 fornece 
orientações específicas para a Segurança e 
Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde 
às orientações da referida norma.

(A) Nos locais onde são desenvolvidas atividades 
ou operações insalubres ou trabalhos com 
exposição a substâncias tóxicas/irritantes/
poeiras e nos casos em que os trabalhadores 
estejam expostos a calor intenso, deve haver um 
chuveiro para cada 10 trabalhadores.

(B) O reconhecimento e a avaliação dos riscos 
biológicos; a vigilância médica dos trabalhadores 
potencialmente expostos e o programa de 
vacinação são itens que devem constar no 
PCMSO dos serviços de atenção à saúde.

(C) Com relação à possibilidade de exposição 
acidental aos agentes biológicos, deve  constar  
no PCMSO dos serviços de atenção à saúde, 
entre outros itens, a relação dos estabelecimentos 
de saúde que podem prestar assistência aos 
trabalhadores. 

(D) Em caso de exposição acidental ou incidental, 
medidas de proteção devem ser adotadas 
imediatamente, mesmo que não previstas no 
PPRA.

(E) Em todo local onde exista a possibilidade de 
exposição a agentes biológicos, devem ser 
fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, 
em linguagem acessível, das rotinas realizadas 
no local de trabalho e medidas de prevenção 
de acidentes e de doenças relacionadas ao 
trabalho.
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QUESTÃO 40
A Associação Brasileira de Ergonomia 
(ABERGO) define ergonomia como o estudo 
da adaptação do trabalho às características 
fisiológicas e psicológicas do ser humano. 
Referente ao assunto, assinale a alternativa 
correta.

(A) A Norma Regulamentadora NR-7 apresenta 
parâmetros para se desenvolver a ergonomia 
dentro das empresas.

(B) A enfermagem do trabalho pode atuar na 
ergonomia, por meio da identificação e educação 
em saúde para adaptações que podem ir desde o 
levantamento de peso até a adequação postural 
no local de trabalho.

(C) O enfermeiro do trabalho pode exercer as 
funções de ergonomista sem a necessidade de 
especialização na área, já que o tema faz parte 
de sua formação.

(D) Para trabalho manual sentado ou que tenha 
de ser feito em pé, as bancadas, mesas e 
escrivaninhas não necessitam de características 
específicas no que se refere a sua altura.

(E) Os assentos utilizados nos postos de trabalho 
devem ter borda frontal retilínea e encosto 
com forma levemente adaptada ao corpo para 
proteção da região lombar.

QUESTÃO 41
LER/DORT são consideradas síndromes 
relacionadas ao trabalho, caracterizadas 
pela ocorrência de vários sintomas 
concomitantes, ou não. Sobre LER/DORT, 
assinale a alternativa correta.

(A) A Síndrome do Túnel do Carpo caracteriza-se 
por inflamação aguda ou crônica dos tendões.

(B) A Tenossinovite constitui inflamação aguda ou 
crônica das bainhas do nervo mediano.

(C) A síndrome de DeQuervain é uma constrição 
dolorosa da bainha comum dos tendões do 
longo abdutor do polegar e do extensor médio do 
polegar.

(D) LER/DORT são causas de incapacidade laboral 
temporária ou permanente pela utilização 
excessiva de determinados grupos musculares 
em movimentos repetitivos, sem exigência de 
esforço localizado.

(E) Entre outras condições, os grupos de fatores de 
risco das LER/DORT podem ser relacionados 
com o grau de adequação do posto de trabalho à 
zona de atenção e à visão.

QUESTÃO 42
A Ética está relacionada ao comportamento 
dos seres humanos em relação ao conjunto 
de normas, regras e princípios considerados 
padrões corretos na concepção de vida de 
um grupo social. Assinale a alternativa que 
corresponde a uma violação dos princípios 
éticos no ambiente de trabalho.

(A) Justificar e comunicar antecipadamente suas 
faltas.

(B) Aprimorar os processos de comunicação.
(C) Realizar, habitualmente, comércio de produtos e/

ou rifas.
(D) Adaptar-se ao trabalho em equipes.
(E) Manter o sigilo profissional.

QUESTÃO 43
O Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Saúde constitui atividade complexa, quer 
pela quantidade de tais substâncias no meio 
hospitalar quer pela legislação que o orienta. 
Com relação aos Resíduos Sólidos de Saúde 
(RSS), assinale a alternativa correta.

(A) De acordo com a NBR 10.004/2004, os resíduos 
pertencentes à Classe I compreendem os 
resíduos não perigosos.

(B) A Resolução CONAMA nº 318/2005 contém 
instruções sobre o tratamento e disposição final 
de resíduos dos serviços de saúde.

(C) De acordo com a Resolução CONAMA nº 
318/2005, os resíduos do grupo A abarcam 
resíduos com possível presença de resíduos 
químicos.

(D) O PGRSS constitui documento com 
procedimentos de gestão que orientam o 
encaminhamento seguro e eficiente dos recursos 
gerados nos estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde.

(E) A anotação de responsabilidade técnica é item 
dispensável para o profissional designado pela 
empresa para elaboração e implantação do 
PGRSS, mas o registro junto ao seu Conselho 
de Classe deverá estar ativo. 

QUESTÃO 44
Levando em conta a promoção da qualidade 
de vida dos trabalhadores dentro de uma 
empresa, vários programas podem ser 
implantados. Entre eles está o programa de 
acompanhamento às gestantes. Assinale 
a alternativa que NÃO corresponde ao 
programa proposto.

(A) A atuação da equipe de enfermagem não é a 
realização do pré-natal, e sim o acompanhamento 
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do desenvolvimento da gravidez por meio de 
abordagem educativa e multiprofissional. 

(B) O acompanhamento do estado de saúde da 
gestante deve se iniciar com a consulta de 
enfermagem para identificação do histórico 
ginecológico e obstétrico e demais dados de 
gestações anteriores, quando for o caso.

(C) Nos demais encontros, as orientações podem 
ser voltadas para a alimentação adequada, 
hidratação corporal, tipos de parto, entre outros.

(D) O programa de acompanhamento e cuidados 
com a gestante cessará após o parto.

(E) O vínculo entre a gestante e o profissional do 
programa de acompanhamento e suas ações 
deve ser estendido aos demais membros da 
família.

QUESTÃO 45
Paciente, 50 anos, trabalhador do serviço 
de limpeza de uma Unidade de Pronto 
Atendimento Municipal, foi diagnosticado 
com quadro hipertensivo e encaminhado ao 
ambulatório para a realização do controle 
ambulatorial diário da P.A. Tendo em vista a 
fidedignidade das aferições, o enfermeiro do 
trabalho deverá adotar as seguintes medidas:

(A) adotar o protocolo descrito nas recomendações 
das IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 
Arterial.

(B) a partir do segundo dia, por se tratar de controle 
diário, pode-se dispensar a checagem dos 
seguintes itens: estar com a bexiga cheia; ter 
praticado exercícios físicos, ingerido bebidas 
alcoólicas ou café antes da aferição.

(C) utilizar manguito de tamanho único para as 
diferentes conformações físicas de adultos.

(D) antes da aferição propriamente dita, deverá 
estimar o valor da pressão sistólica.

(E) a velocidade da deflação ou esvaziamento do 
manguito deverá ser de 10 mmHg por segundo.

QUESTÃO 46
A crescente demanda por produção em larga 
escala em diferentes ramos de atividades faz 
uso de uma variedade de produtos químicos 
nos processos de trabalho, comprometendo 
a saúde do trabalhador a ponto de provocar 
sua morte. Sobre a toxicologia ocupacional, 
assinale a alternativa correta.

(A) A intoxicação caracteriza-se pelo conjunto de 
efeitos adversos produzidos por um agente 
químico (ou físico) em decorrência de sua 
interação com o sistema neurológico, provocando 
estado patológico em função dessa interação.

(B) Na intoxicação, o efeito é resultante da interação 
do agente contaminante e o receptor do sistema 
neurológico.

(C) Toxicocinética é o termo utilizado para designar 
o caminho que o agente químico percorre no  
organismo, desde sua absorção até a eliminação.

(D) A sintomatologia dos casos de intoxicação é 
precedida por algumas etapas, como no caso da 
radiação.

(E) Efeitos reversível e irreversível estão relacionados 
à capacidade de degeneração do tecido afetado.

QUESTÃO 47
Paciente feminina, 30 anos, trabalha como 
enfermeira do Pronto-Socorro de um hospital 
geral de grande porte há cinco anos. Como 
vem percebendo o aumento do nível de 
estresse no trabalho, essa semana procurou 
o ambulatório queixando-se de insônia, 
irritabilidade e cefaleia frequente, cansaço 
intenso mesmo após uma boa noite de 
sono, desânimo e falta de motivação para 
a realização das atividades diárias. Após 
avaliação e escuta ativa das queixas, o 
enfermeiro fará o planejamento dos cuidados 
de enfermagem para a profissional, que 
deverá incluir, entre outras orientações,

(A) identificar situações mais frequentes de estresse 
no trabalho, adequar a rotina diária para 
diminuição dos sintomas, incluindo pequenos 
períodos de sono ao longo do dia e a prática de 
exercícios físicos mais intensos.

(B) preparar ambiente para dormir com música 
suave e manter ligada a iluminação de apoio em 
cabeceira do leito. 

(C) incluir a atividade física progressiva em sua rotina 
diária, dedicar um tempo para o autocuidado 
e esforçar-se para dormir sempre no mesmo 
horário e em ambiente calmo.

(D) realizar atividades de estimulação física e mental 
(as quais provocam cansaço) antes de ir para a 
cama para melhorar a qualidade do sono.

(E) praticar exercícios físicos moderados ou intensos 
uma hora antes de dormir com o objetivo de 
promover sono mais profundo.
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QUESTÃO 48
Funcionário da construção civil procurou 
o ambulatório de saúde ocupacional de 
sua empresa com sintomas sugestivos 
de amigdalite, tendo sido prescrito, pelo 
médico responsável, Amoxicilina – 500 mg 
em suspensão por via oral, de 8/8 horas. 
A apresentação da Amoxicilina é de 250 
mg em cada 5 ml. Quantos ml devem ser 
administrados em cada dose?   

(A) 1,0 ml
(B) 5,0 ml
(C) 1,6ml
(D) 10 ml
(E) 2,1 ml

QUESTÃO 49
Paciente masculino, 45 anos, auxiliar de 
enfermagem, foi atendido no ambulatório 
com história compatível com gastroenterite 
aguda. Foram prescritos 5 mg de Gentamicina 
por via endovenosa de 12/12 horas, diluídos 
em 20 ml de soro glicosado 5 % e, também, 
1/3 da ampola de Metoclopramida (Plasil) por 
via endovenosa. No Hospital, encontram-se 
disponíveis apenas ampolas de Gentamicina 
com 40 mg/ml e ampolas de Metoclopramida 
com 2ml do fármaco. Quantos ml deverão 
ser administrados de cada um dos 
medicamentos? 

(A) 4,2 ml de gentamicina e 1,2ml de metoclopramida.
(B) 4,8 ml de gentamicina e 1,2ml de metoclopramida.
(C) 0,5 ml de gentamicina e 0,6ml de metoclopramida.
(D) 1,25 ml de gentamicina e 0,6ml de 

metoclopramida.
(E) 1,0 ml de gentamicina e 1,0ml de metoclopramida.

QUESTÃO 50
Paciente masculino, funcionário da lavanderia 
de um hospital de grande porte, procurou o 
SESMT com quadro de diarreia aguda e sinais 
de desidratação. Para reposição de volume, 
foi prescrita SGF, 1000 ml, para ser infundida 
em 4h. Calcule o gotejamento e assinale a 
alternativa que apresenta o número correto 
de gotas e microgotas.

(A) 84 gt/min – 252 µgt/min.
(B) 45 gt/min – 135 µgt/min.
(C) 83 gt/min – 250 µgt/min.
(D) 84 gt/min – 250 µgt/min.
(E) 48 gt/min – 144 µgt/min.
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