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II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
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XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 

inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

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

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A Curva ABC, desenvolvida por PARETO e adaptada à 
administração de materiais, classifica os produtos em 
A, B e C. Considerando a utilização da curva ABC para 
o gerenciamento de materiais, assinale a alternativa 
correta.
a) Os materiais de classe C representam o maior número 

de itens e o maior custo ou investimento para a Unidade, 
consequentemente possuem maior importância quanto 
à forma de gerenciá-lo

b) Os materiais de classe B representam o menor número 
de itens e o menor custo ou investimento para a Unidade, 
consequentemente possuem menor importância quanto 
à forma de gerenciá-lo

c) Os materiais de classe A representam o maior número de 
itens e o menor custo ou investimento para a Unidade, 
consequentemente possuem maior importância quanto 
à forma de gerenciá-lo

d) Os materiais de classe C, embora em menor número 
de itens, são os de maior custo ou investimento 
para a Unidade, consequentemente possuem maior 
importância quanto à forma de gerenciá-lo

e) Os materiais de classe A, embora em menor número 
de itens, são os de maior custo ou investimento 
para a Unidade, consequentemente possuem maior 
importância quanto à forma de gerenciá-lo

27) A diretriz brasileira de Hipertensão Arterial expressa 
uma série de recomendações acerca da medida 
correta da pressão arterial (PA). Considerando essas 
recomendações, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta:
I. Certificar-se de que o paciente não praticou exercícios 

físicos há pelo menos 60 minutos.
II. Medir a PA na posição de pé, após 3 minutos, nos 

diabéticos, idosos e em outras situações em que 
a hipotensão ortostática possa ser frequente ou 
suspeitada.

III. Determinar a PA diastólica na mudança dos sons (fase 
IV de Korotkoff).

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

28) A administração de doses repetidas de β2-agonistas 
por via inalatória, a cada 10-30 min na primeira hora, 
constitui a medida inicial de tratamento da exacerbação 
da asma.  Sobre esse procedimento, analise as 
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. É semelhante a eficácia desses medicamentos, 

quando administrados através de inalador pressurizado 
acoplado a espaçador, valvulado ou não valvulado, ou 
de nebulizadores.

II. Nos nebulizadores medicamento deve ser veiculado em 
3-4 ml de solução salina, com fluxos de 6-8 litros de 
oxigênio.

III. A água destilada não deve servir como veículo nas 
nebulizações em nenhuma hipótese.

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

29) Considerando o material a ser utilizado para coleta de 
sangue, o tubo Gel SST NÃO é recomendado para o 
seguinte exame:
a) Sorologia para HIV
b) Eletroforese de proteínas
c) Hemoglobina glicada 
d) Creatinina sérica
e) Antígeno Prostático Específico (PSA) total

30) Um paciente de 46 anos diabético, tratado por 
hemodiálise crônica, tem indicação de revascularização 
miocárdica cirúrgica por lesão coronária triarterial. 
A equipe médica explicou à família e ao paciente os 
elevados riscos do procedimento e sua indicação. 
Houve aceitação do paciente e da família, em que 
pesassem os riscos. No caso, em relação aos princípios 
da Bioética, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. A decisão tomada está de acordo com o princípio da 

não maleficência.
II. A decisão respeitou o princípio da autonomia.
III. A decisão não contraria o princípio da Justiça.
a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas II e III são corretas



5IBFC_68

31) Considerando o Código Internacional de Ética para 
os profissionais de Saúde no Trabalho, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Quanto à prioridade, à prevenção e à rapidez de ação, 

atenção especial deve ser dada à aplicação rápida de 
medidas simples de prevenção, que são válidas, do 
ponto de vista técnico e factíveis

b) No caso de recusa ou má vontade da empresa em 
tomar as providências adequadas para remover uma 
condição de risco injustificável, ou de tomar uma medida 
remediadora frente a uma situação que representa 
perigo evidente à saúde ou segurança, os profissionais 
de Saúde no Trabalho devem, o mais rapidamente 
possível, notificar, por escrito e de forma clara, sua 
preocupação aos dirigentes da empresa, evitando-se no 
entanto e sempre que possível, os níveis  hierárquicos 
mais altos

c) Os profissionais de Saúde no Trabalho devem 
contribuir para informar os trabalhadores sobre riscos 
ocupacionais a que estão expostos, de uma maneira 
objetiva e facilmente compreensível, não omitindo 
nenhum fato, e enfatizando as medidas de prevenção

d) Os resultados dos exames realizados dentro do 
contexto de vigilância de saúde na empresa devem ser 
explicados aos trabalhadores envolvidos

e) Os profissionais de Saúde no Trabalho devem comunicar, 
de forma objetiva, à comunidade científica, assim 
como às autoridades de Saúde e do Trabalho, sobre 
achados de novos riscos ocupacionais, suspeitados ou 
confirmados

32) Acerca do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, assinale a alternativa incorreta:
a) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, 

por meio do Conselho Regional de Enfermagem é dever 
e responsabilidade dos profissionais de Enfermagem 

b) Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos 
serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei é dever 
e responsabilidade dos profissionais de Enfermagem

c) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos é 
uma proibição aos profissionais de Enfermagem

d) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a 
outro profissional, em caso de emergência não é uma 
proibição aos profissionais de Enfermagem

e) Apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento 
profissional e a defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade está entre os direitos dos 
profissionais de Enfermagem

33) Segundo a Lei do Exercício Profissional entre as 
atividades que são privativas dos Enfermeiros e as que 
são privativas do Enfermeiro Obstétrico (Obstetriz) não 
se  inclui:
a) Organização e direção dos serviços de enfermagem e 

de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços 

b) Prescrição da assistência de enfermagem
c) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves 

com risco de vida
d) Prestação de assistência à parturiente e ao parto normal
e) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de enfermagem

34) Considerando as competências das Unidades de 
Pronto-Atendimento na rede de atenção às urgências, 
analise as abaixo e assinale a alternativa incorreta:
a) Acolher sempre as demandas por atendimento
b) Fornecer retaguarda às urgências atendidas na Atenção 

Básica
c) Realizar consulta médica em regime de pronto-

atendimento aos casos de menor gravidade
d) Articular-se com a rede em fluxos de referência e 

contrarreferência por meio das centrais de regulação 
médica

e) Manter em observação clínica pelo tempo que for 
necessário para elucidação diagnóstica ou estabilização 
clínica

35) A classificação de risco dos agentes biológicos 
classifica estes agentes de 1 a 4, conforme o risco 
individual e para a comunidade. Assinale a alternativa 
que contém um agente da classe de risco 2 (moderado 
risco individual e limitado risco para a comunidade):
a) Brucella spp

b) Hantavirus

c) Schistosoma mansoni

d) Clostridium botulinum

e) Papillomavirus

36) Considerando a lista nacional de agentes cancerígenos 
humanos do Ministério do Trabalho e Emprego (2014) 
assinale a alternativa que contém um agente confirmado 
como carcinogênico para humanos.
a) Cádmio
b) Chumbo inorgânico 
c) Dibrometo de etileno
d) Dioxano
e) Mirex

37) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas. A principal via de 
penetração do mercúrio elementar no organismos 
é___________e sua excreção renal é__________.
a) Cutânea, baixa
b) Ingestão, elevada
c) Inalatória, baixa 
d) Inalatória, elevada
e) Ingestão, baixa 

38) Pela CLT, os elementos que são considerados 
como essenciais a relação de emprego, ou seja, que 
caracterizam a condição de empregado são, EXCETO:
a) Habitualidade
b) Pessoa física ou jurídica
c) Subordinação
d) Onerosidade
e) Pessoalidade

39) Equiparam-se a acidente do trabalho, para efeitos 
legais, as seguintes condições, EXCETO:
a) Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado 

por terceiro ou companheiro de trabalho
b) Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de 

terceiro ou de companheiro de trabalho
c) O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local 

e horário de trabalho, quando da prestação espontânea 
de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo

d) Doença endêmica adquirida por segurado habitante 
de região em que ela se desenvolva, mesmo que não 
haja comprovação de que é resultante de exposição ou 
contato direto determinado pela natureza do trabalho

e) Ato de pessoa privada do uso da razão, durante o 
trabalho 
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40) Assinale a alternativa correta: A concessão da (s) 
seguinte(s) prestação(ões) da Previdência Social 
depende(m) de carência:
a) Auxílio-reclusão
b) Auxílio-acidente
c) Salário-família
d) Pensão por morte
e) Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por 

doença

41) De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32, 
em relação aos serviços de radioterapia, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Na sala de preparo e armazenamento de fontes é 

autorizada a prática de atividade não relacionada com a 
preparação das fontes seladas.

II. Os recipientes utilizados para o transporte de fontes 
devem estar identificados com o símbolo de presença de 
radiação e a atividade do radionuclídeo a ser deslocado.

III. Na capacitação dos trabalhadores para manipulação de 
fontes seladas utilizadas em braquiterapia devem ser 
empregados simuladores de fontes.

IV. O manuseio de fontes de baixa taxa de dose é facultativo 
o uso de instrumentos e a proteção de anteparo 
plumbífero.

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas a afirmativa III está correta
c) Apenas a afirmativa II está correta
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas

42) De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32, os 
sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos 
resíduos de saúde devem atender ao disposto na NBR 
9191 e ainda ser:
a) Mantidos íntegros até o tratamento ou a disposição final 

do resíduo
b) Fechados de tal forma que não permita o seu 

derramamento, exceto quando virados com a abertura 
para baixo

c) Retirados do local de geração após o preenchimento 
total de sua capacidade e fechamento com lacre externo

d) Preenchidos até 1/2 de sua capacidade
e) Preenchidos até 1/3 de sua capacidade

43) Considerando o que expressa a Norma Regulamentadora 
nº 15, pode-se afirmar que a exposição máxima diária 
permissível para ruídos contínuos ou intermitentes de 
80 decibéis é de:
a) 2 horas
b) 1 hora
c) 3 horas
d) 8 horas
e) 4 horas

44) Considere um trabalhador cuja atividade laboral se 
caracteriza por ele ficar sentado  e executar movimentos 
vigorosos com braços e pernas. Pela medida  no local 
de trabalho, obteve-se IBUTG (Índice de Bulbo Úmido 
Termômetro de Globo) de 25,8. O regime de trabalho 
por hora deverá ser:
a) 45 minutos trabalho  e 15 minutos descanso
b) 30 minutos trabalho  e 30 minutos descanso
c) 15 minutos trabalho  e 45 minutos descanso
d) 55 minutos trabalho  e 5 minutos descanso
e) Contínuo

45) Considerando o risco de exposição a agentes 
biológicos, assinale a atividade que não corresponde à 
insalubridade grau máximo:
a) Trabalho ou operações, em contato permanente com 

pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
b) Trabalho ou operações com resíduos de animais 

deteriorados
c) Trabalho ou operações, em contato permanente com 

objetos de uso de pacientes em isolamento por doenças 
infectocontagiosas

d) Atividades em industrialização de lixo urbano
e) Trabalho ou operações, em contato permanente com 

pelos e couros de animais portadores de carbunculose

46) Considere um estabelecimento de saúde com atividades 
ambulatoriais e hospitalares. O mesmo realiza cerca 
de 450 consultas por dia, tem 136 leitos e conta com 
568 trabalhadores. No dimensionamento do Serviço 
Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho, o número de enfermeiros em tempo integral 
e de médicos do trabalho, será, respectivamente, de no 
mínimo:
a) 0 e 1
b) 2 e 1
c) 1 e 1
d) 2 e 2
e) 1 e 0

47) Não é característico da síndrome de burn-out:
a) História de grande envolvimento subjetivo com o 

trabalho
b) Sentimentos de desgaste emocional e esvaziamento 

afetivo
c) Queixa de sentimento de diminuição da competência e 

do sucesso no trabalho
d) Esquecimento frequente
e) Insensibilidade ou afastamento excessivo do público 

que deveria receber os serviços ou cuidados do paciente

48) Não é frequente dos quadros de LER/DORT, acometendo 
membros superiores:
a) Parestesias
b) Dificuldade para uso das mãos
c) Dor espontânea
d) Queixa de fraqueza
e) Áreas de hipotrofia

49) Não está incluída na lista de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias Relacionadas ao Trabalho, de acordo com 
a Portaria/MS nº 1.339/1999:
a) Febre amarela
b) Malária
c) Toxoplasmose
d) Psitacose
e) Paracoccidioidomicose

50) É muito alta, mais de 90%, a probabilidade de que 
adultos que desenvolvem mesotelioma maligno 
de pleura peritônio tenham trabalhado ou residido 
expostos a (ao):
a) Radiações ionizantes
b) Asbesto
c) Arsênico
d) Benzeno
e) Sílica


