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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.
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Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
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.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
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.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Rede de Atenção às Urgências é constituída
pelos seguintes componentes, EXCETO
Atenção Básica em Saúde.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h).
Atenção Domiciliar.
Consórcios Municipais de Saúde.

QUESTÃO 27

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual a Portaria que aprova as diretrizes para a
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192) sua Central de Regulação
Médica das Urgências e o componente da Rede de
Atenção às Urgências?
Portaria nº 1.600, de 07 de julho de 2011.
Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 2011.
Portaria nº 2.026, de 24 de agosto de 2011.
Portaria nº 1.601, de 7 de julho de 2011.
Portaria nº 1.603, de 7 de agosto de 2011.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A Portaria nº 777/2004 estabelece a implantação de
Notificação Compulsória para 11 agravos da saúde
do trabalhador. Sobre estes agravos, assinale a
alternativa correta.
A PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) é o
aumento gradual da audição induzida por índice de
ruídos elevados no ambiente de trabalho.
A LER-DORT acontece em decorrência das relações
e da organização do trabalho, onde as atividades são
realizadas com movimentos repetitivos, com posturas
inadequadas.
As Cardioconioses são o conjunto de doenças
pulmonares causadas pelo acúmulo de poeira nos
pulmões e reação tissular à presença dessas poeiras,
presentes no ambiente de trabalho.
O acidente de trabalho fatal é considerado o acidente
de trabalho grave que resulta em lesão, que ocorre no
exercício da atividade laboral ou no percurso de casa
para o trabalho e vice-versa (acidente de trajeto).
As Pneumoconioses compreendem as alterações
da pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente
causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Aos pacientes afetados com problemas de saúde
mental é garantido o direito ao auxílio-reabilitação
fora do hospital ou unidade psiquiátrica
ao qual esteve internado, em assistência,
acompanhamento e integração social. Qual a Lei
que garante esse direito?
Lei nº. 224/1992.
Lei nº. 9.867/1999.
Lei nº. 10.048/2000.
Lei nº. 10.708/2003.
Lei nº. 10.216/2001.
Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual a Lei que proíbe a exigência de atestados
de gravidez e esterilização, e outras práticas
discriminatórias, para efeitos admissionais ou de
permanência da relação jurídica de trabalho?
Lei nº 9.029/1995.
Lei nº 8.112/1990.
Lei nº 5.452/1943.
Lei nº 1.339/1999.
Lei nº 2.687/2004.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

(A)

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pode ser curado. Um dos sinais de alerta da
transformação de uma pinta em melanoma
são pintas simétricas.
são bordas regulares.
são cores variáveis numa mesma lesão.
é diâmetro menor que 6 mm.
são feridas que cicatrizam em quatro semanas.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“O servidor público que trabalhe em ambiente de
raio X tem direito a fazer exames a cada __________
meses para medir o nível de radiação, de modo a
prevenir que não ultrapasse nível máximo previsto
em lei”.
3 (três)
4 (quatro)
5 (cinco)
6 (seis)
2 (dois)

(B)

(C)
(D)
(E)

Sobre a doação de sangue, assinale a alternativa
correta.
Não há restrição para mulheres grávidas ou em
período de amamentação para a doação de sangue.
A quantidade de sangue doada é de aproximadamente
1.450 ml, ou seja, menos de 30% do volume de sangue
do doador.
Em sete dias o organismo do doador repõe todo o
volume de sangue doado.
Não há restrição para pessoas acima de 60 anos para
a doação de sangue.
O intervalo entre doações de sangue em uma mulher
é de 90 dias, até no máximo três vezes em um período
de 12 meses.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 32
O Brasil está entre os principais consumidores
mundiais de agrotóxicos, sendo que sua maior
utilização está na agricultura. Uma das principais
formas de exposição destas substâncias ocorre no
trabalho, sendo assim, o grupo dos profissionais
que tem contato com os agrotóxicos estão
sujeitos a maiores índices de intoxicação. Sobre
os agrotóxicos, assinale a alternativa correta.
(A)
Os agrotóxicos podem ser absorvidos através das
vias dérmica, gastrointestinal e respiratória, podendo
determinar quadros de intoxicação aguda, subaguda e
crônica.
(B)
Na intoxicação crônica, os sintomas surgem
rapidamente, algumas horas após a exposição
excessiva e por curto período aos produtos tóxicos.
(C)
A intoxicação aguda caracteriza-se por pequenas
exposições a um ou a múltiplos produtos, acarretando
por vezes danos irreversíveis, como paralisias e
neoplasias.
(D)
Os piretroides são inseticidas que foram muito
utilizados para o controle de vetores de doenças como
a malária. Eles são altamente lipossolúveis e o homem
pode ser contaminado não só por contato direto, mas
também através da cadeia alimentar.
(E)
Os organoclorados tiveram seu uso crescente nos
últimos 20 anos e, além da agropecuária, são também
muito utilizados em ambientes domésticos, onde seu
uso abusivo vem causando aumento nos casos de
alergias em crianças e adultos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a composição do sangue, preencha as
lacunas e assinale a alternativa correta.
“A composição do sangue consiste em _____ de
plasma, ____ de glóbulos brancos + plaquetas e
____ de glóbulos vermelhos”.
43% / 2% / 55%
55% / 2% / 43%
2% / 43% / 55%
55% / 43% / 2%
43% / 55% / 2%

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a classificação das áreas
hospitalares, o setor de radiologia é considerado
uma área
crítica.
semi-crítica.
altamente crítica.
não crítica.
intermediária.

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

O auto-exame da pele é um método simples
para detectar precocemente o câncer de pele. Se
diagnosticado e tratado enquanto o tumor ainda
não invadiu profundamente a pele, este câncer
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“São artigos destinados ao contato com a pele
não intacta ou com mucosas íntegras. Ex.:
equipamentos respiratórios e de anestesia
que requerem desinfecção de alto nível ou
esterilização”. A qual artigo o enunciado se refere?
Artigo semi-crítico.
Artigo crítico.
Artigo não crítico.
Artigo altamente crítico.
Artigo intermediário.
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QUESTÃO 38

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 43

Diante de uma Infração, foi atribuída ao Profissional
de Enfermagem como penalidade uma Multa, que
consiste na obrigatoriedade do pagamento de
01 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria
profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato
do pagamento.
1 a 2 salários mínimos em vigor no ato do pagamento.
01 a 20 cestas básicas, destinadas a uma instituição
filantrópica escolhida pelo Conselho Regional de
Enfermagem.
08 a 15 vezes o valor da anuidade da categoria
profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato
do pagamento.
2 a 10 salários mínimos em vigor no ato do pagamento.

(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 39
As infrações são consideradas leves, graves
ou gravíssimas, conforme a natureza do ato e a
circunstância de cada caso. É considerada uma
circunstância atenuante
(A)
ser reincidente.
(B)
realizar atos sob coação.
(C)
cometer infração dolosamente.
(D)
cometer infração por valores financeiros.
(E)
cometer infração por motivo torpe.

(E)

QUESTÃO 44

(A)

QUESTÃO 40
Alguns agentes neurotóxicos podem levar ao
Parkinsonismo secundário, como na exposição
ocupacional ou ambiental
(A)
ao óxido de etileno .
(B)
à radiação ionizante.
(C)
ao arsênio.
(D)
ao mercúrio.
(E)
ao benzeno.

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os trabalhadores expostos à sílica têm grande
probabilidade de desenvolver, além da silicose
hipertensão Arterial Sistêmica.
trombose Venosa Profunda.
doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
acidente vascular encefálico.
bruxismo.

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere
à Ergonomia e à Norma Regulamentadora 17.
Não deverá ser exigido nem admitido o transporte
manual de cargas, por um trabalhador, cujo peso
seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua
segurança.
Sempre que o trabalho puder ser executado na posição
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para esta posição.
Para as atividades em que os trabalhos devam
ser realizados de pé, são proibidos assentos para
descanso em locais que possam ser utilizados por
trabalhadores durante as pausas.
Todos os equipamentos que compõem um posto de
trabalho devem estar adequados às características
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do
trabalho a ser executado.
Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação
adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar,
apropriada à natureza da atividade.

QUESTÃO 45

De acordo com a NR 32 informe se é verdadeiro (V)
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a
alternativa com a sequência correta.

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), assinale a alternativa correta.
A implementação da SAE - deve ocorrer em toda
instituição da saúde pública, porém não é necessária
nas instituições privadas.
O número de fases em que se organiza a SAE
modifica-se de acordo com diversos autores, variando
de duas a oito fases.
Cabe ao Técnico de Enfermagem e ao Enfermeiro a
implementação, planejamento, execução e avaliação
da SAE.
A prescrição de enfermagem é o conjunto de medidas
decididas pelo Enfermeiro que direciona e coordena a
assistência de Enfermagem de forma individualizada e
contínua.
Embora seja importante o registro de informações
acerca do paciente/cliente, a SAE não necessita ser
registrada formalmente em prontuário.

Os Pacientes de Cuidados Mínimos (PCM)/
autocuidado são definidos como aqueles
considerados estáveis, sob o ponto de vista clínico
e de enfermagem, e fisicamente autossuficiente
quanto ao atendimento das necessidades
humanas básicas. Para efeito de cálculo de
dimensionamento, devem ser consideradas como
horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas para
PCM,
2,6 horas de enfermagem por paciente.
1,9 horas de enfermagem por paciente.
4,5 horas de enfermagem por paciente.
6,7 horas de enfermagem por paciente.
3,8 horas de enfermagem por paciente.

( )

( )

( )

( )
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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.
O empregador deve vedar o ato de fumar, o
uso de adornos e o manuseio de lentes de
contato nos postos de trabalho.
Os trabalhadores devem deixar o local de
trabalho com os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em
suas atividades laborais.
A todo trabalhador dos serviços de
Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

saúde deve ser fornecido, gratuitamente,
imunização contra tétano, difteria, hepatite
B e os estabelecidos no Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)

V – V – F – F.
V – V – F – V.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
F – V – V – V.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 46

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

citopatológico. Salvo em situações especiais, o
intervalo entre os exames deve ser
com frequência de uma vez ao ano, de preferência no
mesmo período.
de três anos, após dois exames negativos, com
intervalo anual.
a cada dois anos, após um exame negativo.
com frequência semestral a partir do início da atividade
sexual.
de quatro em quatro anos se um exame anterior
negativo.

O recipiente para acondicionamento dos
perfurocortantes deve ser mantido em suporte
exclusivo e em altura que permita a visualização
da abertura para descarte, e o limite máximo de
enchimento deve estar localizado
5 cm abaixo do bocal.
3 cm abaixo do bocal.
1 cm abaixo do bocal.
10 cm abaixo do bocal.
15 cm abaixo do bocal.

QUESTÃO 47
Qual Norma Regulamentadora estabelece a
obrigatoriedade da elaboração e implementação,
por parte de todos os empregadores e instituições
que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA?
(A)
NR 32.
(B)
NR 27.
(C)
NR 22.
(D)
NR 16.
(E)
NR 09.
QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Das doenças citadas, assinale aquela que requer
precaução respiratória por Aerossóis.
Sarampo.
Rubéola.
Tétano.
Celulite.
Abcessos.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Após avaliação de um Ferimento Corto Contuso em
membro superior, com presença de sangramento
em média quantidade, foi indicado um curativo
utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo, promover
a estase e ajudar na aproximação das extremidades
da lesão. A descrição se refere ao tipo de curativo
Aberto.
Estéril.
Semi-oclusivo.
Oclusivo.
Compressivo.

QUESTÃO 50

O método de rastreamento do câncer do colo do
útero e de suas lesões precursoras é o exame
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