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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 - MÉDIO/TÉCNICO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) 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 

Setenta anos, por que não?
 Acho essa coisa da idade fascinante: tem a ver com o 
modo como lidamos com a vida. Se a gente a considera uma 
ladeira que desce a partir da primeira ruga, ou do começo de 
barriguinha, então viver é de certa forma uma desgraceira 
que acaba na morte. Desse ponto de vista, a vida passa a ser 
uma doença crônica de prognóstico sombrio. Nessa festa sem 
graça, quem fica animado? Quem não se amargura? 
 [...] 
 Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos, 
sempre de livro na mão lendo na poltrona junto à janela, com 
vestidos discretíssimos, pretos de florzinha branca (ou, em 
horas mais festivas, minúsculas flores ou bolinhas coloridas), 
hoje aos 70 estamos fazendo projetos, viajando (pode ser 
simplesmente à cidade vizinha para visitar uma amiga), indo ao 
teatro e ao cinema, indo a restaurante (pode ser o de quilo, ali 
na esquina), eventualmente namorando ou casando de novo. 
Ou dando risada à toa com os netos, e fazendo uma excursão 
com os filhos. Tudo isso sem esquecer a universidade, ou 
aprender a ler, ou visitar pela primeira vez uma galeria de arte, 
ou comer sorvete na calçada batendo papo com alguma nova 
amiga. 
 [...]
 Não precisamos ser tão incrivelmente sérios, cobrar tanto 
de nós, dos outros e da vida, críticos o tempo todo, vendo só 
o lado mais feio do mundo. Das pessoas. Da própria família. 
Dos amigos. Se formos os eternos acusadores, acabaremos 
com um gosto amargo na boca: o amargor de nossas próprias 
palavras e sentimentos. Se não soubermos rir, se tivermos 
desaprendido como dar uma boa risada, ficaremos com a cara 
hirta das máscaras das cirurgias exageradas, dos remendos 
e intervenções para manter ou recuperar a “beleza”. A alma 
tem suas dores, e para se curar necessita de projetos e afetos. 
Precisa acreditar em alguma coisa. 

(LUFT, Lya. In: http://veja.abril.com.br. Acesso em 18/09/16)

1) O modo pelo qual o texto é iniciado permite ao leitor 
concluir tratar-se de: 
a)  uma exposição pessoal de ponto de vista 
b)  uma representação consensual a respeito do tema 
c)  uma comprovação incontestável sobre o assunto 
d)  uma orientação consolidada como norma 
e)  uma explicação sem defesa de ponto de vista 

2) Para ampliar a expressividade de seu texto, a autora faz 
uso reiterado da linguagem figurada. Assinale a opção 
em que NÃO se percebe um exemplo desse recurso 
linguístico.
a)  “Se a gente a considera uma ladeira que desce a partir 

da primeira ruga” (1º§)
b)  “a vida passa a ser uma doença crônica de prognóstico 

sombrio.” (1º§)
c)  “Pois se minhas avós eram damas idosas aos 50 anos, 

sempre de livro na mão” (2º§)
d)  “acabaremos com um gosto amargo na boca: o amargor 

de nossas próprias palavras e sentimentos.” (3º§)
e)  “ficaremos com a cara hirta das máscaras das cirurgias 

exageradas” (3º§)

3) As aspas empregadas em “dos remendos e intervenções 
para manter ou recuperar a “beleza” ” (3º§) permitem a 
leitura de uma crítica à ideia de que: 
a)  cada idade tem sua beleza própria
b)  a beleza só está associada à juventude
c)  a beleza interior deve valer mais do que a exterior
d)  o conceito de beleza é subjetivo, bastante relativo
e)  trabalhando a mente, o corpo fica belo

4) Todas as palavras abaixo, retiradas do texto, possuem 
exemplo de dígrafos, EXCETO: 
a)  “Acho”
b)  “fascinante”
c)  “barriguinha” 
d)  “Quem”
e)  “florzinha”

5) No segundo parágrafo do texto a autora sugere que: 
a)  o hábito da leitura indica que a pessoa está envelhecendo 
b)  as pessoas idosas, atualmente, têm mais ânimo que as 

jovens
c)  a noção de velhice não se altera independente da época
d)  os idosos de hoje ocupam-se a ponto de esquecer a 

família
e)  as pessoas idosas, atualmente, aproveitam melhor a 

vida

6) No último parágrafo do texto, a repetição da conjunção 
“Se”, no início de algumas orações, representa uma 
ênfase ao valor semântico de:
a)  concessão 
b)  causa 
c)  condição 
d)  conformidade 
e)  consequência 

7) Em “Não precisamos ser tão incrivelmente sérios” 
(3º§), o vocábulo destacado poderia ser substituído, 
sem prejuízo de sentido, por:  
a)  perigosamente
b)  possivelmente
c)  controladamente 
d)  exageradamente 
e)  impulsivamente 

8) A pontuação empregada em “Das pessoas. Da própria 
família. Dos amigos.” (3º§) cumpre um papel expressivo 
ao gerar o seguinte efeito: 
a)  ritmo mais rápido do que com o emprego das vírgulas 
b)  ênfase a cada um dos termos da enumeração 
c)  hierarquização de valor aos termos da enumeração 
d)  ressignificação do sentido dos termos empregados 
e)  atribuição e valor imperativo aos termos enumerados 

Considerando o emprego do pronome “se” em:
 “A alma tem suas dores, e para se curar necessita de 

projetos e afetos.” (3º§), 

9) Nota-se uma ambiguidade oriunda do emprego 
incomum da forma passiva sintética. Desse modo, 
NÃO entendendo a construção como passiva, o leitor 
compreenderia a passagem da seguinte forma: 
a)  A alma tem suas dores, e para que cure a si mesma 

necessita de projetos e afetos
b)  A alma tem suas dores, e para que seja curada necessita 

de projetos e afetos
c)  A alma tem suas dores, e para que se sinta curada 

necessita de projetos e afetos
d)  A alma tem suas dores, e para que a curem necessita 

de projetos e afetos
e)  A alma tem suas dores, e para que busque a cura 

necessita de projetos e afetos
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10) A expressão “Desse ponto de vista,”, empregada no 
primeiro parágrafo, cumpre um papel coesivo à medida 
que: 
a)  resgata uma ideia apresentada e progride no seu 

desenvolvimento 
b)  apresenta uma ideia completamente nova em relação à 

anterior 
c)  antecipa uma informação que será desenvolvida no 

texto 
d)  contesta a informação apresentada anteriormente 
e)  ilustra uma ideia que ainda será apresentada

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Joana leu dois quintos de 60% das páginas de um 
livro, então a porcentagem que representa o total de 
páginas que ainda restam para Joana ler é:
a)  24%
b)  76%
c)  40%
d)  60%
e)  48%

12) Dos 40 alunos de uma sala de aula, sabe-se que 24 
deles gostam de Matemática, 26 deles gostam de 
Português, 4 deles não gostam nem de Português nem 
de Matemática. Desse modo, o total de alunos que 
gostam das duas disciplinas é:
a)  14
b)  6
c)  12
d)  10
e)  16

13) O algarismo da 80ª posição da sequência lógica: 3,4,5,
6,7,8,3,4,5,6,7,8,3,4,5,6,7,8,..., é:
a)  5
b)  6
c)  3
d)  8
e)  4

14) A negação da frase “Carlos foi à escola e foi bem na 
prova” de acordo com o raciocínio lógico proposicional 
é:
a)  Carlos não foi à escola e não foi bem na prova
b)  Carlos não foi à escola e foi bem na prova
c)  Carlos não foi à escola ou não foi bem na prova
d)  Carlos foi à escola ou não foi bem na prova
e)  Carlos foi à escola se, e somente se, foi bem na prova

15) Dentre as alternativas, a única incorreta é:
a)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 

e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então a conjunção entre elas, nessa ordem, é falso

b)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 
e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então a disjunção entre elas, nessa ordem, tem valor 
lógico verdadeiro

c)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 
e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então o bicondicional entre elas, nessa ordem, tem valor 
lógico falso

d)  Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro 
e outra proposição composta tem valor lógico falso, 
então o condicional entre elas, nessa ordem, tem valor 
lógico verdadeiro

e)  Se uma proposição composta tem valor lógico 
verdadeiro e outra proposição composta tem valor 
lógico verdadeiro, então a conjunção entre elas tem 
valor lógico verdadeiro

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, autoriza o Poder 
Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências. Nesse sentido, considerando 
o que diz a referida lei sobre a natureza jurídica, 
patrimônio, vinculação e prazo de duração da EBSERH,  
assinale a alternativa correta.
a) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado 
e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Educação, com prazo de duração indeterminado

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito público 
e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Educação, com prazo de duração determinado

c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito público 
sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Saúde, com prazo de duração indeterminado

d) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado 
sem patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Educação, com prazo de duração determinado

e) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 
EBSERH, tem personalidade jurídica de direito privado 
e patrimônio próprio, vinculada apenas ao Ministério da 
Saúde, com prazo de duração indeterminado

17) Assinale a alternativa correta sobre os contratos 
firmados pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH segundo as previsões da Lei 
Federal nº 12.550, de 15/12/2011.
a) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 

federais de ensino será dada ampla divulgação por 
intermédio dos sítios da EBSERH na internet e, no 
caso de contratação com instituições congêneres, a 
divulgação é facultativa

b) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres será dada 
ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSERH 
e da entidade contratante na internet

c) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino será dada ampla divulgação por 
intermédio dos sítios da EBSERH na internet e, no 
caso de contratação com instituições congêneres, a 
divulgação é vedada

d) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino será dada ampla divulgação por 
intermédio de jornais impressos ou dos sítios da 
EBSERH e da entidade contratante na internet

e) Ao contrato firmado entre a EBSERH e instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres será dada 
ampla divulgação apenas por intermédio dos jornais 
impressos

18) Assinale a alternativa correta quanto às previsões do 
Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, sobre os órgãos da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.
a) Diretoria Executiva não é um dos órgãos estatutários da 

EBSERH
b) Diretoria Fiscal é um dos órgãos estatutários da 

EBSERH
c) Conselho Geral é um dos órgãos estatutários da 

EBSERH
d) Conselho de Administração é um dos órgãos estatutários 

da EBSERH
e) Conselho Consultivo não é um dos órgãos estatutários 

da EBSERH
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19) O Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão, estabelece 
a regra aplicável nas ausências e impedimentos do 
Presidente. Nesse sentido, assinale a alternativa 
correta.
a) Nas suas ausências, o Presidente será substituído pelo 

Diretor Vice-Presidente Executivo e nos impedimentos 
não haverá substituição

b) Nos impedimentos, o Presidente será substituído pelo 
Diretor Vice-Presidente Executivo e nas suas ausências 
não haverá substituição

c) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente será 
substituído pelo Diretor Presidente Executivo, o qual 
terá os mesmos deveres e atribuições

d) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente 
será substituído pelo Auditor Executivo, o qual terá os 
mesmos deveres e atribuições

e) Nas suas ausências e impedimentos, o Presidente será 
substituído pelo Diretor Vice-Presidente Executivo, o 
qual terá os mesmos deveres e atribuições

20) Assinale a alternativa correta sobre a regra do 
Regimento Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre as 
reuniões da Diretoria Executiva.
a) Ocorrerão, ordinariamente, a cada mês e, 

extraordinariamente, a cada quinzena
b) Ocorrerão, ordinariamente, a cada ano e, 

extraordinariamente, sempre que convocadas pelo 
Conselho Fiscal

c) Ocorrerão, ordinariamente, a cada semana e, 
extraordinariamente, sempre que convocadas pelo 
Presidente

d) Ocorrerão, extraordinariamente, a cada semana 
e, ordinariamente, sempre que convocadas pelo 
Presidente

e) Ocorrerão, ordinariamente, a cada semestre, não 
havendo possibilidade de convocação extraordinária

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, compete ao 
Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social. Considerando os objetivos da seguridade social, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
que contém os objetivos previstos na lei:
I. Resolutividade das ações de saúde. 
II. Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo.
III. Irredutibilidade do valor dos benefícios.
IV. Universalidade da cobertura e do atendimento.
a) I, II, III e IV são corretos
b) Apenas I e II são corretos
c) Apenas I, II e III são corretos
d) Apenas II e IV são corretos
e) Apenas III e IV são corretos

22) Sobre a política de recursos humanos na área de saúde, 
de acordo com a lei 8080/90, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A organização de um sistema de formação de recursos 

humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de 
pós-graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal, é um dos 
objetivos da política de recursos humanos na área de 
saúde.

II. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do 
Sistema Único de Saúde-SUS é um dos objetivos da 
política de recursos humanos na área de saúde.

III. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de 
Saúde-SUS constituem campo de prática para ensino 
e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas 
conjuntamente com o sistema educacional.

IV. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos não poderão exercer suas atividades 
em mais de um estabelecimento do Sistema Único de 
Saúde-SUS. 

a) I, II, III e IV são corretos
b) Apenas I e II são corretos
c) Apenas I, II e III são corretos
d) Apenas II e IV são corretos
e) Apenas III e IV são corretos

23) De acordo com decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade crescente, com 
a finalidade de garantir a integralidade da assistência à 
saúde, corresponde à (ao):
a) Rede de Atenção à Saúde
b) Porta de Entrada do Sistema de Saúde
c) Mapa da Saúde
d) Região de Saúde
e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde

24) Considerando a resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, a participação de 
órgãos, entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo 
com as especificidades locais, aplicando o princípio 
da paridade, serão contempladas as representações 
abaixo, EXCETO:
a) Organizações de moradores
b) Organizações religiosas
c) Entidades dos prestadores de serviço de saúde
d) Poder judiciário
e) Governo 

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. Foram seis as prioridades 
pactuadas no Pacto pela Vida (2006). Entre elas não se 
inclui:
a) Fortalecimento da Atenção Básica
b) Controle do câncer de pulmão e da próstata
c) Redução da mortalidade infantil e materna
d) Promoção da Saúde
e) Saúde do Idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando as atribuições do Técnico de Enfermagem 
do Trabalho, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Participar com o Enfermeiro na execução dos programas 

de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais.

II. Participar com o Enfermeiro no planejamento, 
programação e orientação das atividades de 
enfermagem do trabalho.

III. Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em 
caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos 
e tratamentos e providenciando o posterior atendimento 
médico adequado, para atenuar consequências e 
proporcionar apoio e conforto ao paciente

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

27) Considerando as responsabilidades e deveres do 
profissional de enfermagem, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Prestar informações, escritas e verbais, completas e 

fidedignas necessárias para assegurar a continuidade 
da assistência.

II. Responsabilizar-se por falta cometida em suas 
atividades profissionais, exceto nos casos em que a 
mesma foi praticada em equipe.

III. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício 
profissional, seja por imperícia, imprudência ou 
negligência.

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

Considere um hospital de pequeno porte, com 516 
trabalhadores, para responder as questões 28 e 29.

28) Na composição do SESMT (Serviço especializado em 
Engenharia de segurança e Medicina do Trabalho), o 
número de enfermeiro(s) em tempo integral e médico(s) 
do trabalho será, respectivamente, de pelo menos:
a) Zero e um
b) Dois e um
c) Um e um
d) Dois e zero
e) Zero e zero

29) Na composição da CIPA (Comissão Interna de 
prevenção de Acidentes), o número de representantes 
efetivos e suplentes será, respectivamente, de:
a) 4 e 4
b) 6 e 5
c) 8 e 7
d) 4 e 3
e) 5 e 4

30) Sobre a organização da CIPA (Comissão Interna 
de prevenção de Acidentes), assinale a alternativa 
incorreta:
a) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração 

de um ano, permitida uma reeleição
b) O empregador designará entre seus representantes 

o Presidente da CIPA, e os representantes dos 
empregados escolherão entre os titulares o vice-
presidente

c) A CIPA não poderá ter seu número de representantes 
reduzido, bem como não poderá ser desativada 
pelo empregador, antes do término do mandato de 
seus membros, ainda que haja redução do número 
de empregados da empresa, exceto no caso de 
encerramento das atividades do estabelecimento

d) É vedada a dispensa arbitrária ou mesmo por justa 
causa do empregado eleito para cargo de direção de 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde 
o registro de sua candidatura até um ano após o final de 
seu mandato

e) Os membros da CIPA, eleitos e designados serão, 
empossados no primeiro dia útil após o término do 
mandato anterior

31) Recomendar ao empregador o EPI (equipamento de 
proteção individual) adequado ao risco existente em 
determinada atividade é competência da (do):
a) CIPA (Comissão Interna de prevenção de Acidentes)
b) Enfermeiro do trabalho
c) Ministério do Trabalho
d) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
e) SESMT (Serviço especializado em Engenharia de 

segurança e Medicina do Trabalho)

32) Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Consideram-se agentes biológicos apenas as bactérias, 

fungos, parasitas e vetores vivos.
II. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a 

inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção 
coletiva ou quando estas não forem suficientes ou 
encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou 
implantação, ou ainda em caráter complementar ou 
emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, 
obedecendo-se à seguinte hierarquia: 1ª= utilização de 
equipamento de proteção individual – EPI e 2ª= medidas 
de caráter administrativo ou de organização do trabalho.

III. Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem 
ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar 
a probabilidade de que as exposições a agentes 
ambientais ultrapassem os limites de exposição. As 
ações devem incluir o monitoramento periódico da 
exposição, a informação aos trabalhadores e o controle 
médico.

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

33) O (s) indicador(es) para controle biológico da exposição 
ao chumbo inorgânico é (são):
a) Chumbo na urina apenas
b) Chumbo, ácido delta aminolevulínico e 

zincoprotoporfirina no sangue 
c) Chumbo no sangue, ácido delta aminolevulínico na 

urina e zincoprotoporfirina no sangue 
d) Chumbo na urina e zincoprotoporfirina no sangue 

apenas
e) Chumbo no sangue ou chumbo na urina apenas 
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34) Sobre o PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional), assinale a alternativa incorreta:
a) Caberá à empresa contratante de mão-de-obra 

prestadora de serviços informar os riscos existentes 
e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO 
nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo 
prestados

b) Compete ao empregador custear, sem ônus para o 
empregado, todos os procedimentos relacionados ao 
PCMSO

c) Todo estabelecimento deverá estar equipado com 
material necessário à prestação de primeiros socorros, 
considerando-se as características da atividade 
desenvolvida; manter esse material guardado em local 
adequado, aos cuidados de pessoa treinada para esse 
fim

d) O mínimo que se requer do programa é um estudo in loco 
para reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais 
existentes

e) Mesmo se não se detectar risco ocupacional específico, 
o controle médico não poderá se resumir a uma 
avaliação clínica global em todos os exames exigidos: 
admissional, periódico, demissional, mudança de função 
e retorno ao trabalho

35) Entre as atividades abaixo, assinale aquela que é 
considerada como grau máximo de insalubridade:
a) Atividades em cemitérios
b) Atividades em contatos com carnes de animais 

deterioradas
c) Atividades em gabinetes de autópsia
d) Atividades em esgotos ou galerias
e) Coleta de lixo urbano

36) Não é um dos princípios fundamentais da Bioética a:
a) Humanização
b) Não maleficência
c) Justiça
d) Autonomia
e) Beneficência

37) Para uma injeção intramuscular no músculo dorso-
glúteo, o volume máximo a ser administrado em adultos 
é de:
a) 3 ml
b) 2 ml
c) 4 ml
d) 2,5 ml
e) 1 ml

38) Sobre as recomendações para uso adequado do 
torniquete para punção e coleta de sangue venoso 
assinale a alternativa incorreta:
a) Não usar torniquete, continuamente, por mais de um 

minuto
b) Ao garrotear, não pedir para o paciente fechar a mão
c) Posicionar o torniquete com o laço para cima
d) Não usar o procedimento “bater na veia com dois dedos” 

no momento da seleção venosa
e) Posicionar o braço do paciente, inclinando-o para baixo, 

a partir da altura do ombro

39) Considerando as estratégias de proteção e promoção 
da saúde nos locais de trabalho, assinale P1 para as 
medidas de proteção e P2 para as de promoção de 
saúde. A seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo.
(  ) Uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
(  ) Vacina contra a hepatite B.
(  ) Combater ao estresse no ambiente de trabalho.
(  ) Prevenção do tabagismo.
a) P1, P1, P2, P2
b) P1, P2, P1, P2
c) P2, P1, P2, P1
d) P2, P2, P1, P1
e) P1, P2, P2, P2 

40) Considerando a adequada medida de pressão arterial 
(PA), assinale a alternativa incorreta:
a) O paciente deve estar sentado
b) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima 

da fossa cubital
c) Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg 

por segundo)
d) Determinar a PA diastólica no abafamento dos sons
e) Realizar pelo menos duas medições, com intervalo em 

torno de um minuto

41) Sobre a aferição da frequência cardíaca, assinale a 
alternativa incorreta:
a) A verificação do pulso deve ser realizada apenas pelo 

dedo indicador e médio, não encostando o seu polegar 
no braço do paciente

b) O valor de referência da frequência cardíaca pode variar 
com a idade do paciente. Sendo assim, em um adulto 
sedentário o valor normal é de 90 a 104 batimentos por 
minuto

c) Em pacientes com arritmia a verificação da frequência 
cardíaca deve ser realizada através da ausculta cardíaca 
por um minuto

d) A frequência cardíaca em geral é mensurada por 
palpação manual da artéria radial, um pouco acima do 
punho, por um período de um minuto

e) Deve-se estar atenta a pacientes com irregularidade 
vascular, pois o pulso será diminuído e pode confundir a 
contagem da frequência de pulso

42) Considerando os riscos biológicos nos ambientes 
de trabalho, analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas 

de proteção devem ser adotadas imediatamente, 
excetuando-se as não previstas no PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais).

II. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros 
superiores só podem iniciar suas atividades após 
avaliação médica obrigatória com emissão de 
documento de liberação para o trabalho.

III. São vedados o reencape e a desconexão manual de 
agulhas. 

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

43) Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem 
ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito 
aos profissionais diretamente envolvidos. A área deve 
dispor de condições mínimas, entre as quais não se 
inclui:
a) Material para uso da enfermagem em situações de 

emergência
b) Vestiário de barreira com dupla câmara
c) Sala de preparo dos quimioterápicos
d) Local destinado para as atividades administrativas
e) Local de armazenamento exclusivo para estocagem
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44) Considerando a Convenção 171, da Organização 
Internacional do Trabalho, que dispõe sobre trabalho 
noturno, analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Os trabalhadores noturnos que, por razões de saúde, 

sejam declarados não aptos para o trabalho noturno 
serão colocados, quando for viável, em função similar 
para a qual estejam aptos.

II. Se os trabalhadores solicitarem, eles poderão ter 
direito a realização de uma avaliação do seu estado de 
saúde gratuitamente e a assessoria sobre a maneira 
de atenuarem ou evitarem problemas de saúde 
relacionados com seu trabalho antes de sua colocação 
em trabalho noturno.

III. Deverão ser adotadas medidas para assegurar que 
existe uma alternativa do trabalho noturno para as 
trabalhadoras que, à falta dessa alternativa, teriam que 
realizar esse trabalho durante a gravidez. 

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

45) Sobre a absorção de substâncias tóxicas através 
da pele, analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. A absorção através da pele tem como maior importância 

a relação com solventes orgânicos.
II. No caso de metais, a entrada através da pele tem pouca 

importância no caso do chumbo tetraetila.
III. No caso de metais, a entrada através da pele tem 

importância no caso do mercúrio.
a) I, II e III são corretas.
b) Apenas I é correta
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas II é correta
e) Apenas I e III são corretas

46) Estudos analíticos são aqueles delineados para 
examinar a existência de associação entre uma 
exposição e uma doença ou condição relacionada à 
saúde. Entre os principais delineamentos de estudos 
analíticos não se inclui:
a) Ecológico
b) Transversal
c) Piramidal
d) Coorte prospectivo
e) Casos-controle

47) Considerando a lista nacional de agentes cancerígenos 
para humanos, assinale aquele que é considerado 
confirmado como carcinogênico para homens:
a) Uretano
b) Ácido dimetilarsênico
c) Acrilamida
d) Aflatoxinas
e) Acetato de vinila

48) Sobre tuberculose e risco ocupacional, analise as 
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Tem sido demonstrado, clínica e epidemiologicamente, 

que a exposição à sílica pode favorecer a reativação da 
infecção tuberculosa latente.

II. Em determinados trabalhadores, a tuberculose pode ser 
considerada doença relacionada ao trabalho,  posto que 
as condições de trabalho podem favorecer a exposição 
ao agente causal Mycobacterium bovis, como no caso 
de trabalhadores em laboratórios de biologia 

III. Em determinados trabalhadores, a tuberculose pode ser 
considerada doença relacionada ao trabalho, posto que 
as condições de trabalho podem favorecer a exposição 
ao agente causal Mycobacterium tuberculosis como as 
atividades que propiciam contato direto com produtos 
contaminados ou com doentes bacilíferos .

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

49) Os principais agentes ocupacionais causadores de 
síndromes mielodisplásicas (displasia de medula 
óssea) são:
a) Fósforo vermelho e benzeno
b) Radiações ionizantes e benzeno
c) Fósforo vermelho e radiações ionizantes
d) Chumbo e arsênico
e) Arsênico e fósforo vermelho

50) Caracterizam-se por humor triste, perda do interesse 
e prazer nas atividades cotidianas, sendo comum 
uma sensação de fadiga aumentada. O paciente 
pode se queixar de dificuldade de concentração, 
pode apresentar baixa autoestima e autoconfiança, 
desesperança, ideias de culpa e inutilidade; visões 
desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos 
suicidas.  Assinale a alteração de saúde mental que 
melhor corresponde à descrição acima:
a) Transtorno da ansiedade
b) Síndrome de pânico
c) Disfunção cognitiva leve
d) Depressão
e) Demência


