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III. Verifique se o Caderno de Questões 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.
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VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.

X. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas.

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.
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_____________ LÍNGUA PORTUGUESA_____________

Considerando a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, leia com atenção o texto abaixo para 
responder às questões de 1 a 8.

O câncer de mama é o segundo mais comum no 
mundo. E os dados sobre essa doença são contrastantes: 
enquanto ela é uma das principais causas de morte de 
mulheres, também é o tipo de câncer com a maior taxa de 
cura. O que separa um resultado de outro é, naturalmente, o 
diagnóstico precoce.

Hoje, o autoexame das mamas e a mamografia são 
prevenções efetivas, que buscam pequenos nódulos 
indicativos do início do problema. Agora, porém, médicos 
querem tornar o diagnóstico mais simples, prático e preciso: 
segundo um estudo da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Nottingham, na Inglaterra, um exame de 
sangue poderia detectar um câncer de mama 5 anos antes 
de aparecerem os sinais detectados pelos exames atuais.

A lógica do estudo foi não focar nas concentrações de 
células cancerígenas, que são justamente o que causam o 
nódulo, mas sim nos antígenos produzidos por elas. 
Antígeno, vale lembrar, é toda substância que desencadeia 
uma resposta imune do organismo, ativando nosso sistema 
de defesa.

A hipótese dos pesquisadores era a de que as células 
cancerígenas, desde quando são muito poucas, já 
produzem proteínas que agem como antígenos. Detectar no 
sangue os anticorpos desencadeados por esses antígenos 
seria uma forma mais prática de detectar o câncer de mama 
em estágio inicial.

Para testar essa hipótese, a equipe coletou amostras 
de sangue de 90 pacientes recém-diagnosticados com 
câncer de mama e 90 amostras de pacientes sem o 
problema, para servir como grupo de controle.

Fonte: https://super.abril.com.br/saude/cancer-de-mama-pode-ser- 
detectado-por-exame-de-sangue-ate-5-anos-antes-de-sinais-aparecerem/

1) De acordo com a interpretação do texto, assinale
a alternativa correta.

a) A estratégia de iniciar o texto apresentando o 
câncer de mama como o segundo mais comum do 
mundo, para logo em seguida apresentar o tipo de 
câncer mais comum do mundo, tem a intenção de 
informar e, ao mesmo tempo, chocar o leitor.

b) Ao gerar curiosidade no leitor sobre qual é o tipo 
de câncer mais fatal na população mundial, o texto 
expõe o contraste entre esses dois tipos de câncer.

c) O texto gera uma relação de proporção 
necessária: quanto maior a chance de cura da 
doença maior o número de vítimas fatais.

d) O diagnóstico precoce separa o câncer de mama
-  segundo tipo de câncer mais comum no mundo
-  do tipo de câncer mais comum no mundo.

e) Os antígenos produzidos pelo organismo 
poderiam, segundo um estudo, ser identificados 
por exames de sangue, otimizando o diagnóstico 
do câncer em relação a outros exames existentes.

2) De acordo a com a leitura atenta do texto, leia 
as afirmativas abaixo.

I .  Os exames de mamografia e os autoexames de 
mama, apesar de serem efetivos na identificação 
dos tumores cancerígenos, tendem a se tornar 
obsoletos com as novas técnicas propostas.

I I .  Agora, um exame sanguíneo já pode detectar, 
com certeza, o tumor 5 anos antes do tempo em 
que seria detectado pelos exames atuais, 
tornando-os obsoletos.

I I I .  O cuidado do autor do texto em definir “Antígenos” 
deve-se ao fato de que é necessário explicar os 
termos médicos, já que a publicação foi realizada 
para o público especializado em medicina.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I  está correta.
b) Apenas as afirmativas I  e i i  estão corretas.
c) Apenas a afirmativa i i  está correta.
d) Apenas as afirmativas i i  e i i i  estão corretas.
e) Apenas a afirmativa i i i  está correta.

3) Leia o trecho “Hoje, o autoexame das mamas e 
a mamografia são prevenções efetivas, que 
buscam pequenos nódulos indicativos do 
início do problema” e assinale a alternativa que 
apresenta correta e respectivamente os 
sinônimos dos trechos destacados.
a) ineficazes / subjuntivos.
b) inadequadas / indicadores.
c) eficientes / sintomáticos.
d) objetivas / eliminadores.
e) competentes / exterminadores.

4) Leia as frases abaixo, reescritas a partir do 
texto original, e, de acordo com as regras de 
pontuação, assinale a alternativa correta.

a) É bom lembrar, que os antígenos são as 
substâncias que provocam uma reação de 
defesa do nosso organismo, funcionando como 
uma resposta imune.

b) Toda substância que gera reações de defesa, 
do organismo ativando-o, como resposta imune 
é chamada de antígeno.

c) Toda substância que provoca reatividade do 
organismo, no sentido de ativar seu sistema de 
defesa como forma de imunidade é chamada 
de antígeno.

d) As substâncias conhecidas como antígenos, 
são desencadeadas pelo organismo como 
forma imune de autoproteção.

e) É bom lembrar que as substâncias que geram 
reações de defesa no nosso organismo, 
chamadas de antígenos, têm importante função 
na imunidade do corpo.
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5) Leia o trecho a seguir: “A lógica do estudo foi não 

focar nas concentrações de células cancerígenas, 
que são justamente o que causam o nódulo, mas 
sim nos antígenos produzidos por elas”. Analise as 
afirmativas abaixo.
I . A ex pressão “nas concentrações de cé lulas 

cancerígenas” é classificada como Objeto 
Indireto.

I I . A oração “que são justamente o que causam 
o nódulo” é uma Oração Subordinada 
Adjetiva Explicativa.

I I I . O termo “por elas” tem função sintática de 
agente da passiva.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I  está correta.
b) Apenas as afirmativas I  e i i  estão corretas.
c) Apenas a afirmativa i i  está correta.
d) Apenas as afirmativas i i  e i i i  estão corretas.
e) Apenas a afirmativa i i i  está correta.

6) Leia o trecho “Para testar essa hipótese, a 
equipe coletou amostras de sangue de 90 
pacientes recém-diagnosticados com câncer 
de mama” e assinale a alternativa que indica o 
sentido do termo nele destacado.
a) de oposição.
b) de adição.
c) de conclusão.
d) de explicação.
e) de finalidade.

7) De acordo com as regras de acentuação 
gráfica, assinale a alternativa correta.
a) A palavra “nódulos” é acentuada, pois é uma 

paroxítona terminada em “os”.
b) a palavra “início” é acentuada, pois é uma 

oxítona terminada em hiato.
c) A palavra “porém” é acentuada, pois é uma 

oxítona terminada em “em”.
d) A palavra “câncer” é acentuada, pois é uma 

proparoxítona.
e) A palavra “proteínas” é acentuada, pois é uma 

paroxítona terminada em ditongo.

8) Considerando a utilização correta do acento 
grave, indicador de crase, assinale a alternativa 
que preencha correta e respectivamente as 
lacunas do texto abaixo.
_____ luz de novas tecnologias espera-se que o

com bate_____ células cancerígenas seja mais bem
sucedido, gerando menos transtornos _____  quem
enfrenta essa terrível doença.

a) À/ às/ à. d) A/ a/ a.
b) A/ à/ a. e) A/ à/ à.
c) À/ às/ a.

Considerando a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, leia com atenção o texto abaixo para 
responder às questões 9 e 10.

Fonte: https://i. pinimg.com/originals/d8/55/9d/d8559de7474a3e3d185c20156446899c.glf

9) De acordo com a leitura da tira, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I . A construção poética no discurso da 

personagem tem a intenção de criar um 
ambiente romântico, que é acolhido 
reciprocamente por se interlocutor.

i i . Apesar de não possuir texto verbal, o terceiro 
quadrinho tem um significado na composição 
da tira, construído pela linguagem não-verbal.

i i i . A fala “impressão sua” da personagem no último 
quadrinho possui um sentido irônico no texto.

a) Apenas a afirmativa I  está correta.
b) Apenas as afirmativas I  e i i  estão corretas.
c) Apenas a afirmativa i i  está correta.
d) Apenas as afirmativas i i  e i i i  estão corretas.
e) Apenas a afirmativas i i i  está correta.

10) Leia as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O verbo “convidar” e “acender” no primeiro 

quadrinho possuem a mesma transitividade verbal.
( ) A forma verbal “deixemos” está conjugada no modo 

imperativo.
( ) Na frase “a lua está cheia”, o termo em destaque é 

predicativo do sujeito.
( ) A palavra “você” no último quadrinho é um vocativo, 

pois refere-se diretamente ao interlocutor, funcionando 
como um chamamento.

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V, F. d) V, V, F, F.
b) V, V, V, V. e) F, V, V, F.
c) F, V, F, V.

______________ RACIOCÍNIO LOGICO______________

11) Num estádio de futebol há um total de 10.000 
torcedores assistindo ao jogo entre os times A e B. 
Sabe-se que 20% da torcida presente pertence ao 
time A e 80% pertence ao time B. Da torcida do time 
A, sabe-se que 4% dos torcedores estava assistindo 
ao jogo em um estádio de futebol pela primeira vez. 
Ao escolher, ao acaso, um torcedor dentro do 
estádio, assinale a alternativa que apresenta a 
probabilidade de ele torcer para o time A e já ter 
assistido a mais de um jogo dentro de um estádio.
a) 19,2% c) 21,5% e) 20,8%
b) 4,0% d) 24,0%

12) Uma pesquisa conduzida numa escola para 
avaliar a afinidade dos alunos em três disciplinas 
apresentou os seguintes resultados:
50 alunos possuem afinidade com Matemática.
25 alunos possuem afinidade com Português e 
Matemática.
30 alunos possuem afinidade com Biologia.
15 alunos possuem afinidade com Biologia e 
Matemática.
10 alunos possuem afinidade com as três disciplinas. 
40 alunos possuem afinidade com Português.
20 alunos possuem afinidade com Biologia e 
Português.
Assinale a alternativa que apresenta o total de 
alunos da instituição entrevistados nesta pesquisa.
a) 190 c) 120 e) 130
b) 160 d) 70
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13) A atuação de braços mecânicos numa planta 

industrial é planejada com grande precisão dos 
movimentos das máquinas. No entanto, o uso 
constante causa o desajuste destes dispositivos, de 
forma que a cada mês os atuadores perdem 10% da 
precisão de atuação corrente. Considerando que a 
última calibração das máquinas foi feita há 2 meses, 
assinale a alternativa que representa a precisão de 
movimento atual dos braços mecânicos da planta.
a) 80%
b) 81%
c) 90%
d) 85%
e) 83%

14) Uma empresa é especialista na fabricação de 
três tipos de produtos, eles aqui serão 
chamados de tipo A, tipo B e tipo C. Considere 
que “Algum B é C”, que “Algum A é B” e 
“Nenhum C é A” e assinale a alternativa 
correta.

a) “Algum produto do tipo A é também do tipo C” 
é uma afirmação correta

b) “Algum produto do tipo C não é do tipo B” é uma 
afirmação falsa

c) “Algum produto do tipo B não é do tipo A” é uma 
afirmação correta

d) “Todo produto do tipo A não é do tipo C” é uma 
afirmação falsa

e) “Nenhum produto do tipo B é do tipo C” é uma 
afirmação correta

15) Analise as sentenças a seguir.
I . Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar 

um prêmio Nobel.
I I . Os estudos sobre radioatividade são de 

extrema importância!
I I I . Como os estudos sobre radioatividade são 

realizados?

I V . Estude sempre para ampliar os 
conhecimentos.

De acordo com as sentenças apresentadas e 

sabendo que a uma proposição pode-se 

atribuir um valor lógico, assinale a alternativa 

incorreta.

a) A sentença I  trata de uma proposição

b) As sentenças I I , I I I  e IV  não possuem valor 
lógico atribuível

c) A sentença I I  não é uma proposição

d) A sentença I I I  é uma sentença interrogativa

e) A sentença IV  é uma proposição

___________ NOÇÕES DE INFORMÁTICA___________

16) Com base na planilha do Excel abaixo (do 
Pacote Microsoft Office), assinale a alternativa 
que apresenta a fórmula correta que está 
embutida na célula C2.

A B C
1 1 4 2
2 2 5 144

a) =SOMA(C1:B2)AA1
b) =SOMA(B1:B2)AB1
c) =SOMA(A1:B2)AC1
d) =SOMA(A1:A2)AC1
e) =SOMA(C1:B2)AB1

17) O endereço eletrônico de um site ou página 
que permite a sua localização na internet é 
também conhecido tecnicamente pela sigla 
(em inglês).
a) SWITCH
b) FTP
c) SMTP
d) URL
e) HUB

18) Assinale a alternativa incorreta quanto a um 
hardware.
a) microprocessador
b) disco rígido
c) memória RAM
d) placa de rede
e) javascript

19) Em relação aos Editores de Texto do Pacote 
Microsoft Office, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I . Um dos editores de texto compatível com o 

Sistema Operacional Windows é o Word.
I I . No editor de texto do Pacote Microsoft Office 

não é possível incluir uma tabela.

I I I . É possível colocar as palavras em Negrito, 
Itálico e/ou Sublinhado.

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F
b) V, F, V
c) F, V, V
d) V, V, F
e) F, F, V

20) Assinale, das alternativas abaixo, a única que 
identifica corretamente a definição básica e 
conceitual de um firewall.
a) é um poderoso recurso para proteger uma rede 

de antivírus
b) recurso que permite criptografar tanto uma rede 

PAN como LAN
c) é um dispositivo de hardware que converte 

sinais analógicos em digitais
d) é a primeira linha de defesa tanto em uma rede 

pessoal como corporativa
e) transforma uma rede geral do tipo WAN em 

uma rede tipicamente PAN
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________ LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS________

21) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
representou um marco importante para a saúde 
pública do Brasil, pois apresenta um 
arcabouço jurídico-institucional no campo das 
políticas públicas de saúde. Sobre a evolução 
histórica do SUS, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O marco da reforma do sistema de saúde 

brasileiro foi a 8a Conferência Nacional de Saúde, 
que ocorreu em março de 1988 e teve como lema 
“Saúde, Direito de Todos, e Dever do Estado”.

( ) Os princípios e diretrizes do SUS foram 
contemplados na Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990.

( ) O SUS, portanto, não é composto somente por 
serviços públicos; é integrado também por uma 
rede de serviços privados, principalmente 
hospitais e unidades de diagnose e terapia, que 
são remunerados por meio dos recursos 
públicos destinados à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V d) F, F, V
b) V, F, V e) V, V, V
c) V, F, F

22) Leia o texto abaixo sobre a Lei n° 8.142/1990.
“Dispõe sobre a _____d a ______  n a _____ do

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências”.

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.
a) participação / comunidade / gestão
b) exclusão / comunidade acadêmica / promoção
c) exclusão / sociedade / promoção
d) participação / comunidade acadêmica / gestão
e) exclusão / comunidade / gestão

23) Após a publicação das Leis de n° 8.080/1990, e de n° 
8.142/1990, a atuação da sociedade no sistema de 
saúde tomou outras dimensões, pois a partir daí, a 
participação social foi ampliada, democratizada e 
passou a ser qualificada pelo Controle Social. Em 
relação ao Controle Social, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “A partir do controle social, a sociedade 

começou, efetivamente, a participar da gestão 
do sistema de saúde.”

( ) “A população, por meio dos Conselhos de 
Saúde, passou a exercer o controle social.”

( ) “O controle social ocorre por meio da participação 
da população no planejamento das políticas 
públicas, fiscalizando as ações do governo, 
verificando o cumprimento das leis relacionadas 
ao SUS e analisando as aplicações financeiras 
realizadas pelo município ou pelo estado no 
gerenciamento da saúde.”

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, V d) F, F, V
b) V, F, V e) V, V, V
c) V, F, F

24) A segurança do paciente em serviços de saúde é 
prevista pela Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) de n° 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo 
de instituir ações para promoção da segurança do 
paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de 
saúde. Em relação à segurança do paciente em 
serviços de saúde, assinale a alternativa correta.
a) O dano representa o comprometimento da 

estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 
efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, 
sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, 
podendo, assim, ser físico, social ou 
psicológico

b) As boas práticas de funcionamento de serviços de 
saúde são componentes da garantia da qualidade 
que asseguram a oferta de serviços fora dos 
padrões de qualidade

c) Evento adverso é um incidente que resulta em 
benefício à saúde

d) A cultura da segurança representa o conjunto de 
valores, atitudes, competências e comportamentos 
que determinam o comprometimento com a gestão 
da saúde e da segurança, utilizando a culpa e a 
punição como oportunidade de aprender com as 
falhas e melhorar a atenção à saúde

e) Gestão de risco corresponde à aplicação local e 
pontual de políticas, procedimentos, condutas e 
recursos na identificação, análise, avaliação, 
comunicação e controle de riscos e eventos 
adversos que afetam a segurança, a saúde 
humana, a integridade profissional, o meio ambiente 
e a imagem institucional

25) A saúde, pela definição da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é um completo bem-estar 
biopsicossocial. Desta forma, é inegável que diante 
deste contexto, existem inúmeros determinantes 
envolvidos com o completo bem-estar dos 
indivíduos. Em relação aos determinantes sociais 
da saúde, assinale a alternativa correta.
a) Dentre os determinantes sociais da saúde 

encontram-se: poluição do ar, aquecimento 
global, a segurança alimentar, entre outros

b) A Comissão Nacional Sobre os Determinantes 
Sociais da Saúde define determinantes sociais da 
saúde como: fatores sociais, culturais, étnicos/ 
raciais, psicológicos e comportamentais que 
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e 
seus fatores de risco na população

c) A Comissão Nacional Sobre os Determinantes 
Sociais da Saúde define determinantes sociais 
da saúde como: fatores ambientais, sociais e 
genéticos, que englobam todo o espectro de 
vidas do indivíduo e influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco 
na população

d) Dentre os determinantes sociais da saúde 
encontram-se: poluição do ar, habitação, situação 
de emprego, renda, ocupação, entre outros

e) A Comissão Internacional Sobre os Determinantes 
Sociais da Saúde define determinantes sociais da 
saúde como: fatores fisiopatológicos de origem 
multivariada que influenciam a ocorrência de 
problemas de saúde e consequentemente, à morte
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_______ LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH_______

26) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) é um órgão público e vinculado ao 
Ministério da Educação, responsável pela gestão 
do Programa Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais. Em relação à 
criação da EBSERH, assinale a alternativa correta.
a) Foi criado por meio da Lei n° 12.550, de 15 de 

dezembro de 2011
b) Foi criado por meio da Lei n° 11.550, de 15 de 

dezembro de 2011
c) Foi criado por meio da Lei n° 12.550, de 12 de 

dezembro de 2011
d) Foi criado por meio da Lei n° 12.550, de 15 de 

dezembro de 2012
e) Foi criado por meio da Lei n° 11.550, de 15 de 

dezembro de 2012

27) Leia abaixo o Artigo 3° da Legislação EBSERH.
A EBSERH terá por finalidade a prestação de serviços

_____de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como
a prestação às instituições_____de ensino ou instituições
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de
pessoas no campo da_____, observada, nos termos do art.
207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas
a) privados / públicas federais / saúde pública
b) privados / públicas federais / alta complexidade
c) gratuitos / públicas federais / saúde pública
d) gratuitos / privadas federais / saúde pública
e) gratuitos / públicas federais / alta complexidade

28) De acordo com o Art. 1° do Código de Ética e 
Conduta da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa 
correta.
a) A EBSERH tem por objetivo alocar recursos 

públicos para o atendimento privado dos 
pacientes, como base nas instalações internas 
da rede EBSERH

b) A EBSERH tem por objetivo alocar recursos 
privados para o atendimento público dos 
pacientes, como base nas instalações externas 
da rede EBSERH

c) A EBSERH tem por objetivo desestruturar os 
princípios e valores que norteiam as ações e os 
compromissos de conduta institucionais nas 
relações internas e externas às redes EBSERH

d) A EBSERH tem por objetivo estruturar os 
princípios e valores que desnorteiam as ações 
e os compromissos de conduta institucionais 
nas relações internas e externas à rede 
EBSERH

e) A EBSERH tem por objetivo estruturar os 
princípios e valores que norteiam as ações e os 
compromissos de conduta institucionais nas 
relações internas e externas às redes EBSERH

29) O Código de Ética e Conduta da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 
baliza os princípios e valores requerido de 
seus colaboradores. Em relação ao Capítulo IV 
do Código de Ética e Conduta da EBSERH, que 
discorre sobre os relacionamentos no âmbito 
interno, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) “A EBSERH buscará adotar medidas para que não 
haja distinção de tratamento entre as pessoas que 
atuam na Empresa, com respeito à hierarquia e ao 
desempenho das competências de cada um, e em 
conformidade com os princípios e valores 
fundamentais”.

( ) “Todas as pessoas que atuam no âmbito da 
EBSERH deverão contribuir para o 
estabelecimento e a manutenção de um 
ambiente de trabalho em que não prevaleçam 
a cooperação, eficiência, dedicação, iniciativa, 
justiça, responsabilidade, transparência e a 
urbanidade”.

( ) “Todos os que atuam na EBSERH devem se 
comprometer no sentido de não serem 
coniventes com qualquer infração a este 
Código de Ética e Conduta, bem como aos 
demais atos normativos da Empresa”.

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V
b) V, F, V
c) V, F, F
d) F, F, V
e) F, F, F

30) O Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), apresenta seus 
objetivos sociais, com base nas leis e diretrizes 
vigentes. Em relação aos objetivos sociais da 
EBSERH, assinale a alternativa incorreta.

a) Prestar serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 
diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

b) Administrar unidades hospitalares

c) Prestar serviços de consultoria e assessoria em 
sua área de atuação

d) Desestimular programas de formação 
profissional, com a finalidade de não 
desqualificar a atuação profissional na saúde 
pública do pais

e) Prestar serviços delegados pelo Governo 
Federal com vistas ao cumprimento do seu 
objetivo social
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________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS________

31) De acordo com a Norma Regulamentadora 01 
(Disposições Gerais) elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, assinale a alternativa que 
apresenta o dever do trabalhador.
a) Cumprir as ordens de serviço expedidas pelo 

empregador, ainda que estejam em disposição 
contrária ao previsto nas normas legais sobre 
saúde e segurança do trabalho

b) Submeter-se aos exames médicos previstos 
nas Normas Regulamentadoras

c) Denunciar os colegas de trabalho que não 
utilizam equipamentos de proteção individual

d) Adquirir por conta própria seu equipamento de 
proteção individual

e) Seguir com suas atividades funcionais, mesmo 
quando julgar que há risco a sua vida, até que 
o empregador constate ou exclua o risco

32) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 03 
(Embargo e Interdição) elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, analise as afirmativas abaixo:
I. Embargo e interdição são medidas de urgência 

adotadas a partir da constatação de condição 
ou situação de trabalho que caracterize grave e 
iminente risco ao trabalhador.

II. O embargo e a interdição são medidas de proteção 
emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, 
não se caracterizando como medidas punitivas.

III. Durante a paralisação do serviço, em 
decorrência da interdição ou do embargo, os 
trabalhadores receberão os salários como se 
estivessem em efetivo exercício.

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

33) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 04 
(Serviços Especializados em Engenharia de Segurança) 
e em Medicina do Trabalho (SESMT), elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a alternativa 
incorreta em relação às competências dos profissionais 
integrantes dos SESMT.
a) Autorizar ao profissional especializado em 

Segurança e em Medicina do Trabalho, o exercício 
de outras atividades na empresa, durante o horário 
de sua atuação nos SESMT, caso não haja 
demanda específica do seu trabalho

b) Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na 
implantação de novas instalações físicas e 
tecnológicas da empresa

c) Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
estimulando-os em favor da prevenção

d) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança 
e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a 
todos os seus componentes, inclusive máquinas e 
equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos 
ali existentes à saúde do trabalhador

e) Analisar e registrar em documento(s) específico(s) 
todos os acidentes ocorridos na empresa ou 
estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os 
casos de doença ocupacional

34) De acordo com a Norma Regulamentadora NR
05 (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA)) elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, analise as afirmativas 
abaixo:

I. O empregado eleito para cargo de direção de 
CIPA não pode ser demitido sem justa causa, 
até um ano após o final de seu mandato.

II. Cabe ao empregador proporcionar aos 
membros da CIPA, os meios necessários ao 
desempenho de suas atribuições, garantindo 
tempo suficiente para a realização das tarefas 
constantes do plano de trabalho.

III. O empregador designará entre seus 
representantes o Presidente da CIPA, e os 
representantes dos empregados escolherão 
entre os titulares o vice-presidente.

IV. Não há quórum eleitoral mínimo para a eleição 
dos membros da CIPA, cujo resultado se dará 
por maioria simples.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmação I está correta
b) Apenas a afirmação II está correta
c) Apenas as afirmações I e II estão corretas
d) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

35) De acordo com a Norma Regulamentadora NR
06 (Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI)), elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, assinale a alternativa que apresenta 
a responsabilidade do empregador:

a) Indicar onde o trabalhador pode adquirir o EPI 
aprovado e certificado pelo Ministério do 
Trabalho

b) Fornecer o EPI ao trabalhador pelo preço de 
custo

c) Exigir o uso do EPI ao trabalhador

d) Autorizar o uso facultativo do EPI a depender 
da qualificação e experiência do trabalhador

e) Obrigar que o trabalhador adquira outro EPI no 
caso de extravio ou danificação do mesmo
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36) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 07 

(Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO)) elaborada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, leia as afirmativas abaixo:
I. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e 

diretrizes gerais a serem observados na execução 
do PCMSO. As negociações coletivas de trabalho 
não tem poder para ampliar esses parâmetros.

II. A empresa contratante de mão-de-obra prestadora de 
serviços não é responsável por informar a empresa 
contratada, dos riscos existentes nos locais de trabalho 
onde os serviços estão sendo prestados. Tal 
obrigação, compete exclusivamente aos auditores do 
Ministério Público do Trabalho.

III. Para fins desta NR, entende-se por mudança de 
função, toda e qualquer alteração de atividade, 
posto de trabalho ou de setor que implique a 
exposição do trabalhador a risco diferente daquele 
a que estava exposto antes da mudança.

IV. A perda auditiva induzida por níveis de pressão 
sonora elevados, por si só, não é indicativa de 
inaptidão para o trabalho, devendo-se levar em 
consideração na análise de cada caso, fatores 
como: idade, capacitação profissional do 
trabalhador, a demanda auditiva do trabalho ou 
da função, entre outros.

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

37) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 09 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA)) elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, analise as afirmativas abaixo:
I. Consideram-se agentes físicos as diversas formas 

de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, 
pressões anormais, temperaturas extremas, 
radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 
bem como o infra-som e o ultra-som.

II. Não cabe ao trabalhador apresentar propostas a 
fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais 
identificados na execução do PPRA. A orientação 
a respeito dos parâmetros identificados no PPRA 
é de responsabilidade do empregador.

III. Os empregadores deverão informar os trabalhadores 
de maneira apropriada e suficiente, sobre os riscos 
ambientais que possam originar-se nos locais de 
trabalho, sobre os meios disponíveis para prevenir ou 
limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.

IV. O empregador deverá garantir que, na ocorrência de 
riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem 
em situação de grave e iminente risco um ou mais 
trabalhadores, os mesmos possam interromper de 
imediato as suas atividades, comunicando o fato ao 
superior hierárquico direto para as devidas providências.

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

38) As estatísticas de acidente de trabalho 
fornecem dados concretos que permitem o 
controle governamental sobre acidentes e 
riscos, a avaliação sobre a eficácia do 
programa de segurança do trabalho dentro de 
uma empresa, bem como a possibilidade de 
implementação de mudanças que reduzam o 
número de acidentes.
Taxa de Frequência de Acidentes (TA) é o 
número de acidentes por milhão, de horas- 
homem de exposição ao risco, em determinado 
período, sendo o número de horas-homem de 
exposição ao risco o resultado do número de 
horas trabalhadas por cada homem vezes a 
quantidade total de trabalhadores.
A TA é obtida multiplicando-se o número de 
acidentes por um milhão e dividindo esse 
resultado pelo número de horas-homem de 
exposição ao risco.
Em uma empresa onde trabalham 200 
empregados com regime de trabalho de 8h 
diárias, aconteceram 4 acidentes em um ano. 
Considere 2.000 horas trabalhadas por ano 
para cada trabalhador. Assinale a alternativa 
que contém a Taxa de Frequência de Acidentes 
dessa empresa nesse período anual:
a) 0,1
b) 1
c) 10
d) 100
e) 1000

39) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 
12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos) elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, assinale a alternativa 
incorreta.
a) As máquinas devem ser equipadas com um ou 

mais dispositivos de parada de emergência, por 
meio dos quais, possam ser evitadas situações 
de perigo latentes e existentes

b) Os dispositivos de parada de emergência não 
devem ser expostos em locais de fácil acesso 
a operadores não treinados, de modo a evitar 
acionamento acidental

c) Os dispositivos de parada de emergência 
devem ser usados como medida auxiliar, não 
podendo ser alternativa a medidas adequadas 
de proteção ou a sistemas automáticos de 
segurança

d) Os dispositivos de parada de emergência 
devem provocar a parada da operação ou 
processo perigoso em período de tempo tão 
reduzido quanto tecnicamente possível, sem 
provocar riscos suplementares

e) O desacionamento deve ser possível apenas 
como resultado de uma ação manual 
intencionada sobre o acionador, por meio de 
manobra apropriada
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40) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 12 

(Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos) elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Em relação ao que deve ser 
considerado riscos adicionais, assinale a 
alternativa incorreta.
a) Combustíveis
b) Calor
c) Ruído
d) Altura
e) Vibrações

41) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 13 
(Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação) 
elaborada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, assinale a alternativa incorreta em 
relação ao que é obrigatório no treinamento de 
segurança na operação de caldeiras.
a) Ter pelo menos 60% da carga horária na 

modalidade presencial
b) Obedecer, no mínimo, ao currículo proposto na 

NR
c) Ocorrer com o acompanhamento da prática 

profissional
d) Ser supervisionado tecnicamente por 

Profissional Habilitado
e) Ter carga horária mínima de 40 (quarenta) 

horas

42) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 15 
(Atividades e Operações Insalubres) elaborada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, analise as 
afirmativas abaixo:
I. Entende-se por "Limite de Tolerância", para os 

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

II. No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, será apenas considerado o de 
grau mais elevado, para efeito de acréscimo 
salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.

III. É facultado às empresas e aos sindicatos das 
categorias profissionais interessadas, 
requererem ao Ministério do Trabalho, através 
das DRTs, a realização de perícia em 
estabelecimento ou setor deste, com o objetivo 
de caracterizar e classificar ou determinar 
atividade insalubre.

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

43) De acordo com a Norma Regulamentadora NR
16 (Atividades e Operações Perigosas)
elaborada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, analise as afirmativas abaixo:
I. É responsabilidade do empregador, a 

caracterização ou a descaracterização da 
periculosidade, mediante laudo técnico 
elaborado por Médico do Trabalho ou 
Engenheiro de Segurança do Trabalho.

II. O exercício de trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional de 30% (trinta por 
cento), incidente sobre o salário, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participação nos lucros da 
empresa.

III. As operações de transporte de inflamáveis 
líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer 
vasilhames e a granel, são consideradas em 
condições de periculosidade, exclusão para o 
transporte considerado em pequenas 
quantidades, até o limite de 20.000 (vinte mil) 
litros para os inflamáveis líquidos e 990 
(novecentos e noventa) quilos para os 
inflamáveis gasosos liquefeitos.

IV. Todas as áreas de risco previstas nesta NR 
devem ser delimitadas, sob responsabilidade 
do empregador.

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

44) De acordo com a Norma Regulamentadora NR
17 (Ergonomia) elaborada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, assinale a alternativa
incorreta.
a) Transporte manual de cargas designa todo 

transporte no qual o peso da carga é suportado 
inteiramente por um só trabalhador, compreendendo 
o levantamento e a deposição da carga

b) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem 
designados para o transporte manual de cargas, o 
peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente 
inferior àquele admitido para os homens, para não 
comprometer a sua saúde ou a sua segurança

c) É permitido ao empregador promover sistema de 
avaliação dos trabalhadores envolvidos nas 
atividades de digitação, baseado no número 
individual de toques sobre o teclado, inclusive o 
automatizado, apenas para efeito de bonificação

d) Para o atendimento no checkout, de pessoas 
idosas, gestantes, portadoras de deficiências ou 
que apresentem algum tipo de incapacidade 
momentânea, a empresa deve disponibilizar 
pessoal auxiliar, sempre que o operador de caixa 
solicitar

e) Aos trabalhadores é assegurado, nos casos 
previamente autorizados, pelo menos um dia de 
repouso semanal remunerado coincidente com o 
domingo a cada mês, independentemente de 
metas, faltas e/ou produtividade
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45) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 

24 (Condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho) elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, assinale a alternativa 
correta.
a) Em estabelecimentos com funções comerciais, 

administrativas ou similares, com até 10 (dez) 
trabalhadores, poderá ser disponibilizada apenas uma 
instalação sanitária individual de uso comum entre os 
sexos, desde que garantidas condições de 
privacidade

b) É facultado aos empregadores, oferecer aos seus 
trabalhadores locais para tomada das refeições, por 
ocasião dos intervalos concedidos, durante a jornada 
de trabalho

c) Fica a critério do empregador, oferecer instalações e 
meios para conservação e aquecimento das refeições 
durante a jornada de trabalho (antes ou após o 
intervalo de pausa do trabalhador)

d) Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida 
aos trabalhadores água potável, sendo permitido o uso 
de copos coletivos, de modo a reduzir o impacto 
ambiental gerado pelo uso de copos individuais

e) É de responsabilidade do empregador, organizar 
turnos para utilização das instalações sanitárias, 
de modo a evitar ao máximo o interrompimento 
das atividades produtivas para esse fim

46) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 
26 (Sinalização de Segurança) elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego:
A rotulagem preventiva relativa a um produto 
químico deve conter informações como 
identificação e composição do produto 
químico, entre outras. Assinale a alternativa 
que não contém uma informação prevista na 
rotulagem preventiva.
a) Pictograma de perigo
b) Estatística de acidente
c) Palavra de advertência
d) Frase de perigo
e) Frase de precaução

47) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 
23 (Proteção Contra Incêndios) elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a 
alternativa correta.
a) Todo estabelecimento deve conter ao menos 

uma saída convencional e duas saídas de 
emergência

b) As saídas de emergência deverão permanecer 
trancadas e as chaves devem estar em posse 
apenas dos trabalhadores membros da CIPA

c) É de responsabilidade dos empregadores, 
providenciar informações sobre evacuação do 
prédio exclusivamente aos empregados 
membros da CIPA

d) Nenhum trabalhador deve abandonar seu 
posto de trabalho, após o acionamento do 
alarme de incêndio até que um funcionário 
membro da CIPA o autorize

e) As saídas de emergência podem ser equipadas 
com dispositivos de travamento que permitam 
fácil abertura do interior do estabelecimento

48) De acordo com a Norma Regulamentadora NR
32 (Segurança e Saúde em trabalhos em
Serviços de Saúde) elaborada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, leia atentamente as
afirmativas abaixo:

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, 
hepatite B e os estabelecidos no Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO).

II. Em caso de exposição acidental ou incidental, 
apenas as medidas de proteção previstas no 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) devem ser adotadas.

III. Os trabalhadores não devem deixar o local de 
trabalho com os equipamentos de proteção 
individual e as vestimentas utilizadas em suas 
atividades laborais, com exceção dos médicos 
clínicos e especialistas.

IV. A higienização das vestimentas utilizadas nos 
centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de 
tratamento intensivo, unidades de pacientes 
com doenças infecto-contagiosa e quando 
houver contato direto da vestimenta com 
material orgânico, deve ser de 
responsabilidade do empregador.

V. O empregador não deve informar 
imediatamente aos trabalhadores qualquer 
acidente ou incidente grave que possa 
provocar a disseminação de um agente 
biológico suscetível de causar doenças graves 
nos seres humanos, de modo a evitar pânico, 
disseminação de informações equivocadas e 
ampliação de risco.

VI. É permitido o procedimento de reutilização das 
embalagens de produtos químicos, com vista 
exclusivamente a minimizar o impacto 
ambiental desses produtos.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa IV está correta
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas
e) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas
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49) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 

07 (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO)) elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a 
alternativa correta.
a) Todo estabelecimento com mais de 10 

trabalhadores deve ser equipado com material 
de primeiros socorros

b) Todos os trabalhadores envolvidos na atividade 
produtiva deverão receber treinamento de 
primeiros socorros

c) Os materiais de primeiros socorros deverão 
estar disponíveis e de fácil acesso a todos os 
trabalhadores

d) O material de primeiros socorros deve ser 
condizente com as características da atividade 
desenvolvida

e) Todo material de primeiros socorros deve 
conter medicamentos antitérmicos (febre) e 
vasodilatadores (pressão alta)

50) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 
32 (Segurança e Saúde em trabalhos em 
Serviços de Saúde), e ainda com a Norma 
Regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias 
e de conforto nos locais de trabalho) 
elaboradas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, assinale a alternativa incorreta a 
respeito dos Fundamentos de Higiene do 
Trabalho.
a) É vetado o manuseio de lentes de contato nos 

postos de trabalho

b) 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

c) As instalações sanitárias devem ser ventiladas 
para o exterior ou com sistema de exaustão 
forçada

d) O consumo de alimentos e bebidas nos postos 
de trabalho é vetado para trabalhadores em 
Serviços de Saúde

e) O uso de luvas substitui o processo completo 
de lavagem das mãos depois do uso das 
mesmas, mas nunca antes
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