Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Edital no 03 – Área Assistencial, de 20/2/2014.
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da
Bahia
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de
Reserva em Empregos Públicos Efetivos de Nível Superior e Médio

Cargo 203
Técnico em Enfermagem – Saúde do Trabalhador
Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 15h
INSTRUÇÕES
•

•
•

Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
o um cartão de respostas ótico personalizado.
Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão
corretas.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas,
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O som aniquila o silêncio.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo.
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material
transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman;
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop;
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA
•
•
•
•
•

Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s)
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos
locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul,
o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

Texto 2 para responder as questões de 3 a 6.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 20

1

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 10
4

Texto 1 para responder as questões 1 e 2.
7

10

13

16

PORTAL da Saúde. Cidadão. Campanhas publicitárias. Saúde do viajante. Disponível
em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/Saude_do_Viajante/>. Acesso
em: 22/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1 _______________________

19

21

(28/3/2014) A estrutura de serviços de saúde em
eventos de massa de interesse nacional passará a ser
acompanhada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Organizadores terão de apresentar à agência o
projeto com antecedência, para que eventuais correções sejam
feitas. A nova regra, aprovada na quinta-feira (27), valerá
também para a Copa do Mundo.
A resolução traz os pontos principais para que a
agência possa fazer a fiscalização de forma preventiva. São
levados em conta tanto a natureza do evento, a sua duração, o
tamanho e o perfil do público esperado. Entre os parâmetros
que serão avaliados estão, por exemplo, a estrutura montada
para remoção de atendimento de integrantes de público,
estratégias para casos de acidentes de maior tamanho, a oferta
de ambulâncias, o trajeto e a estrutura de retaguarda disponível
para atendimento em serviços de urgência e emergência.
A fiscalização começa a partir da entrega dos
documentos e se estende até horas antes do evento, quando
uma equipe destacada pela vigilância local verifica se foram
atendidos todos os detalhes. As regras da Anvisa valem para
eventos considerados de interesse nacional.
FORMENTI, Lígia. Anvisa acompanhará serviços de saúde em grandes eventos.
Disponível em: <http://noticias.r7.com/saude/anvisa-acompanhara-servicos-desaude-em-grandes-eventos-28032014>. Acesso em: 29/3/2014, com adaptações.

Conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a
alternativa que reescreve corretamente o período dessa
campanha publicitária.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cuide de sua saúde em viagens a lazer ou a trabalho.
Ela é sua melhor companheira.
Em viagens a lazer ou a trabalho, cuide da saúde de
sua melhor companheira.
Cuide de sua saúde e de sua melhor companheira em
viagens a lazer ou a trabalho.
Em viagens a lazer ou a trabalho; cuide dela que é sua
melhor companheira.
Em viagens a lazer ou a trabalho, sua saúde é sua
melhor companheira; por isso, cuide dela.

QUESTÃO 2 _______________________
Considerando as informações apresentadas na campanha
publicitária, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

No título, a expressão “do Viajante” classifica-se
como complemento nominal.
A palavra “saúde” é acentuada por se tratar de palavra
paroxítona.
A inserção de vírgula depois da expressão “Em
viagens a lazer ou a trabalho” é correta, por se tratar
de adjunto deslocado na oração.
O emprego do acento indicativo de crase antes das
palavras “lazer” e “trabalho” é facultativo.
O pronome pessoal “ela” refere-se ao substantivo
comum “viagens”.
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QUESTÃO 3________________________
No que se refere a determinadas orações do texto, assinale a
alternativa que apresenta corretamente termo que exerce a
função de sujeito.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“o projeto” (linhas 4 e 5).
“a natureza do evento” (linha 10).
“todos os detalhes” (linha 20).
“vigilância” (linha 19).
“Anvisa” (linha 20).

QUESTÃO 4________________________
No texto, com base na norma-padrão da língua portuguesa, é
correto substituir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“para que” (linha 5) por afim de que.
“Entre” (linha 11) por Dentre.
“quando” (linha 18) por onde.
“a partir da” (linha 17) por desde a.
“em” (linha 16) por para.

QUESTÃO 5________________________
De acordo com o contexto em que foi empregada, assinale a
alternativa correta quanto ao significado de palavra do texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“eventuais” (linha 5) = contingentes.
“correções” (linha 5) = adequações.
“parâmetros” (linha 11) = fundamentos.
“destacada” (linha 19) = evidenciada.
“considerados” (linha 21) = avaliados.
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QUESTÃO 6 _______________________

QUESTÃO 9________________________

Na oração “e se estende” (linha 18), é correto afirmar que a
conjunção “e” expressa sentido de

Considerando o trecho “se informar sobre a rede de assistência
médica” (linhas 6 e 7), assinale a alternativa correta quanto à
função exercida pelo vocábulo sublinhado.

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

justificativa.
alternância.
conclusão.
contraste.
adição.

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

Pronome oblíquo.
Partícula apassivadora.
Conjunção condicional.
Pronome reflexivo.
Índice de indeterminação do sujeito.

Texto 3 para responder as questões de 7 a 10.

QUESTÃO 10_______________________
Ministério da Saúde dá dicas para uma viagem segura
1

4

7

10

13

16

19
20

Deixar a rotina diária e viver, mesmo que por poucas
horas, um ambiente diferente, a trabalho ou por lazer, exige
mais que a atenção com as malas. Esquecer uma peça de
vestuário traz problemas, mas deixar de lado os cuidados com
a saúde é um risco que pode levar a sérias complicações.
Conhecer as especificidades do clima do destino, se informar
sobre a rede de assistência médica, saber quais doenças
endêmicas e a necessidade de tomar vacinas devem fazer parte
do planejamento do viajante com bastante antecedência. Outro
ponto de alerta ao turista é não se arriscar quando o local da
visita for acometido por doença infecciosa aguda. Também
não deve ficar fora da lista de preparativos, atualmente, um
levantamento sobre os hábitos alimentares da população e
quais as condições para o consumo de alimentos.
Quando o roteiro é por áreas de ecoturismo ou
turismo rural, a natureza é quem pode trazer danos ao corpo.
As áreas podem ser infestadas de diversas espécies de insetos
e a flora oferece riscos como alergias e intoxicações. A
exposição ao sol e a água contaminada também são fatores de
risco.
Disponível em: <https://ams.petrobras.com.br/portal/ams/beneficiario/ministerio-dasaude-da-dicas-para-uma-viagem-segura.htm>. Acesso em: 30/3/2014, com adaptações.

QUESTÃO 7 _______________________
A respeito da pontuação de trechos do texto, assinale a
alternativa em que a inserção de vírgula(s) é facultativa.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“ficar fora da lista de preparativos, atualmente, um
levantamento” (linhas 12 e 13).
“um ambiente diferente, a trabalho ou por lazer”
(linha 2).
“traz problemas, mas deixar de lado” (linha 4).
“e viver, mesmo que por poucas horas, um ambiente
diferente” (linhas 1 e 2).
“áreas de ecoturismo ou turismo rural, a natureza é”
(linhas 15 e 16).

QUESTÃO 8 _______________________
No texto, as palavras acentuadas segundo a mesma regra
gramatical são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“assistência” (linha 7) e “intoxicações” (linha 18).
“atenção” (linha 3) e “sérias” (linha 5).
“condições” (linha 14) e “espécies” (linha 17).
“vestuário” (linha 4) e “saúde” (linha 5).
“diária” (linha 1) e “áreas” (linha 17).
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Acerca do processo de formação de palavras, é correto afirmar
que a palavra “antecedência” (linha 9) é formada por
derivação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

imprópria.
regressiva.
sufixal.
prefixal.
parassintética.
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11 ______________________
Bruno, Élcio e Heloísa trabalham no Hospital Saúde, cada um
em um dos setores A, B e C, e atuam, cada um, em uma das
áreas pediátrica, administrativa e cirúrgica, não
respectivamente nem quanto aos setores, nem quanto às áreas.
Sabe-se que:
- todos trabalham em setores e áreas distintos;
- Bruno não trabalha no setor C e nem na área de pediatria;
- Heloísa trabalha na área cirúrgica;
- um dos três trabalha na área administrativa, no setor A.
Considerando essas informações, quem são, respectivamente,
o funcionário que trabalha no setor A e o que atua na área
pediátrica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Heloísa e Bruno.
Heloísa e Élcio.
Bruno e Heloísa.
Bruno e Élcio.
Élcio e Bruno.

QUESTÃO 12 ______________________
O suco de três garrafas iguais foi dividido igualmente entre
5 pessoas. Cada uma recebeu
(A)

do total dos sucos.

(B)

do suco de uma garrafa.

(C)

do total dos sucos.

(D)

do suco de uma garrafa.

(E)

do total dos sucos.
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
Questões de 16 a 20

QUESTÃO 13 ______________________
Uma escola de línguas, com um total de 360 alunos, oferece
cursos em três períodos: matutino, vespertino e noturno, com
igual número de alunos em cada um. Nenhum aluno faz cursos
de manhã e à noite. O número de alunos que fazem cursos
simultaneamente à tarde e à noite é igual a 40, e o número de
alunos que fazem cursos simultaneamente à tarde e de manhã
é igual a 20. O número de alunos x em cada turno satisfaz
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

x < 120.
x = 120.
120 < x < 140.
x = 140.
140 < x.

(*) O termo EBSERH, usado nas questões a seguir, refere-se
à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16 ______________________
Qual a periodicidade mínima que o balancete e demais
demonstrações financeiras elaboradas pela EBSERH devem
ser analisados pelo Conselho Fiscal?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14 ______________________
Um salário de R$ 750,00 teve um aumento de R$ 68,50 e outro
salário de R$ 1.200,00 teve um aumento de R$ 108,00.
Percentualmente, é correto afirmar que o(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

salário menor teve maior aumento percentual.
salário maior teve um aumento superior a 9%.
salário maior teve maior aumento percentual.
salário menor teve um aumento superior a 8% e
inferior a 9%.
os dois salários tiveram aumentos percentuais
iguais.

QUESTÃO 15 ______________________
C
A

A

B
A
C

Um triângulo com três lados de mesmo comprimento tem seu
lado AB apoiado em um dos lados de um quadrado, cujo lado
tem comprimento igual ao dos lados do triângulo. O triângulo
faz movimentos sucessivos, sempre girando sobre o vértice
apoiado da direita e tombando, ao fim do giro, sobre o
próximo lado do quadrado, como na figura. A partir da posição
inicial, quantas vezes o triângulo deve girar sobre os vértices
do quadrado até voltar, pela primeira vez, à sua posição
inicial, com seus vértices A e B na mesma posição que
ocupavam?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4.
7.
8.
11.
12.

QUESTÃO 17 ______________________
De acordo com as disposições contidas no Regimento Interno
da EBSERH, qual dos seus órgãos têm, respectivamente, a
finalidade expressa de realizar seu controle social (1) e a
competência de acompanhar e avaliar periodicamente o seu
desempenho (2)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Lei no 12.550/2011 autorizou a criação da EBSERH e a
dotou de personalidade jurídica de direito privado. Seu
Estatuto Social, introduzido pelo Decreto no 7.661/2011,
subordinou a referida Empresa ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Com relação às
aquisições a serem realizadas pela EBSERH, conforme
disposições contidas em seu estatuto, assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA ASSISTENCIAL – EBSERH

Diretoria Executiva (1); Conselho Fiscal (2).
Conselho Consultivo (1); Conselho Consultivo (2).
Conselho
Consultivo
(1);
Conselho
de
Administração (2).
Conselho Fiscal (1); Auditoria Interna (2).
Auditoria Interna (1); Conselho Fiscal (2).

QUESTÃO 18_______________________

C

B

Mensalmente.
Bimestralmente.
Trimestralmente.
Semestralmente.
Anualmente.

A EBSERH não se submete a regime licitatório,
aplicando-se o regime jurídico próprio das
empresas privadas para suas aquisições.
Há previsão de deliberação, por parte do Ministério
da Educação, de regulamento de licitação uniforme
para todas as subsidiárias, sucursais, filiais ou
escritórios e representações da EBSERH no País.
É expressamente dispensada a licitação para as
contratações realizadas pela EBSERH perante
terceiros, desde que para a realização de atividades
relacionadas ao seu objeto social.
A EBSERH deve respeitar integralmente a
legislação licitatória federal, sendo expressamente
vedada a edição de regulamento interno para suas
licitações.
Há previsão de deliberação, pelo seu Conselho de
Administração, acerca de regulamento de licitação.
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QUESTÃO 19 ______________________

(B)

Acerca da área jurídica da EBSERH, assinale a alternativa
correta.

(C)

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Faz parte do Corpo Diretivo, sendo o titular da
referida área um dos membros da Diretoria Executiva
da Empresa.
É de competência do presidente da Empresa, após
aprovação da Advocacia-Geral da União, a
designação e destituição do titular da referida área.
É enquadrada como um de seus órgãos de
fiscalização, ao lado da Auditoria Interna e do
Conselho Fiscal da Empresa.
É considerada estrutura de assessoria diretamente
vinculada à Presidência da Empresa.
Compete exercer, além de competências expressas no
Regimento Interno, outras atribuições determinadas
pelo presidente, pela Diretoria Executiva, pelo
Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal ou
pelo Conselho Consultivo da EBSERH.

QUESTÃO 20 ______________________

(D)
(E)

QUESTÃO 22_______________________
A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de
participação da comunidade na gestão do SUS: as
Conferências e os Conselhos de Saúde. A esse respeito,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

o

Com relação ao tratamento da Lei n 12.550/2011, que
autorizou a criação da EBSERH, acerca da cessão de bens e
direitos por parte das instituições públicas federais de ensino
e instituições congêneres, no âmbito e durante a vigência do
contrato entre aquela empresa, relativamente aos serviços
relacionados às suas competências, e estas instituições,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

É expressamente vedada.
É permitida durante toda a vigência do referido
contrato.
É permitida somente nos primeiros 180 dias de
vigência do contrato.
Não tratou sobre o assunto, a referida lei,
restringindo-se a remeter o disciplinamento ao
Estatuto Social da EBSERH.
É permitida somente durante os dois anos
subsequentes à constituição da EBSERH, devendo,
ao final, ser devolvidos à instituição cedente.

(E)

Com base na Resolução no 453/2012, do Conselho Nacional
de Saúde, assinale a alternativa que não apresenta uma
competência dos Conselhos de Saúde.
(A)

(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Questões de 21 a 25

(C)
(D)

QUESTÃO 21 ______________________

(A)

Os Conselhos de Saúde são organismos virtuais que
preparam diretrizes para as ações em saúde pública
naquela comunidade ou região.
As Conferências de Saúde existem apenas no
âmbito federal e nelas são definidas as diretrizes de
saúde do País para os 10 anos seguintes.
A avaliação da situação de saúde da população do
País é feita nos hospitais e ambulatórios públicos e
reportada para os Conselhos de Saúde.
Conferências são fóruns amplos, em que se reúnem
representantes da sociedade, profissionais de saúde,
dirigentes, prestadores de serviços de saúde,
parlamentares e outros, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde.
As Conferências e os Conselhos de Saúde possuem
a mesma função, havendo apenas a diferenciação
dos nomes.

QUESTÃO 23_______________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

Considerando que, no Brasil, a esperança de vida ao nascer é
um dos índices usados para avaliar o quadro geral de saúde da
população, é correto afirmar que ela

teve um ganho de mais de 20 anos, entre 1960 e
2006, para o Brasil como um todo.
teve um ganho exemplar nos últimos 10 anos e
ficou com valor superior ao do Japão.
é de 80 anos de idade para os homens e de 85 anos
de idade para as mulheres.
é maior no Nordeste do que no Sul.

(E)

Fortalecer a participação e o controle social no
SUS, mobilizar e articular a sociedade, de forma
permanente,
na
defesa
dos
princípios
constitucionais que fundamentam esse sistema.
Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e
municipal para a escolha das ações prioritárias em
saúde pública por meio de sufrágio universal.
Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do SUS.
Definir diretrizes para elaboração dos planos de
saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme
as diversas situações epidemiológicas e a
capacidade organizacional dos serviços.
Discutir, elaborar e aprovar propostas de
operacionalização das diretrizes aprovadas pelas
Conferências de Saúde.

é praticamente a mesma em todas as regiões do
País, ou seja, em torno de 76 anos de idade.

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA ASSISTENCIAL – EBSERH
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QUESTÃO 24 ______________________

QUESTÃO 27_______________________

Acerca da direção nacional do SUS, é correto afirmar que a
ela compete definir e coordenar os sistemas de

Os derivados halogenados, que incluem o clorofórmio e o
bromofórmio, são evidentes fortes no câncer de

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

rede de laboratórios de saúde pública e os de
vigilância sanitária.
redes de assistência de baixa complexidade e os de
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica e os de vigilância
ambiental.
integração das cadeias alimentares e os de
vigilância epidemiológica.
prevenção de acidentes no trabalho e os de
vigilância ambiental.

QUESTÃO 25 ______________________
Considerando que as Ações Integradas de Saúde (AIS)
começaram a ser implementadas em meados da década de
1980, é correto afirmar que suas principais diretrizes eram o
(a)
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

combate a endemias e a vacinação em massa.
concentração das estratégias de ações em saúde
pública e a itinerância das equipes de saúde.
universalização,
a
acessibilidade,
a
descentralização, a integralidade e a participação
comunitária.
rapidez no combate a epidemias, a vacinação em
massa e a vigilância sanitária animal.
combate a pestes e epidemias, as ações
educacionais nacionais sobre cuidados com a saúde
e a vigilância alimentar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 26 a 50

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

QUESTÃO 28_______________________
A Convenção no 115, que estabelece a “Proteção Contra as
Radiações”, foi aprovada na 44ª reunião da Conferência
Internacional do Trabalho (Genebra- 1960). Entrou em vigor
no plano internacional em 17.6.62 e foi aprovada
nacionalmente pelo Decreto Legislativo no 2, de 7.4.64 e
ratificado em 5.9.1966, promulgado pelo Decreto n° 62.151,
de 19.1.68 com vigência nacional desde 5.9.1987. Com base
no referido documento, assinale a alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 26 ______________________
O câncer de pele consiste em neoplasias que podem ser
classificadas em: carcinoma basocelular, carcinoma
epidermóide e melanoma. Os dois primeiros são também
chamados de não melanoma, e o último é denominado de
câncer de pele ou melanoma. Ele é um tipo mais frequente
entre os tumores malignos registrados no Brasil; contudo,
quando detectado precocemente, tem um alto percentual de
cura. Acerca desse tipo de câncer, assinale a alternativa
correta.

bexiga.
pulmão.
mama.
laringe.
estômago.

(E)

A presente convenção se aplica a todas as atividades
que acarretam a exposição de trabalhadores às
radiações ionizantes durante o trabalho.
As doses máximas admissíveis de radiações
ionizantes provenientes de fontes exteriores ou
interiores ao organismo, assim como as quantidades
máximas admissíveis de substâncias radioativas
introduzidas no organismo, serão fixadas em
conformidade com a parte 1 da presente convenção
para as diferentes categorias de trabalhadores.
As medidas para a proteção dos trabalhadores contra
as radiações ionizantes, adotadas após a ratificação
da convenção por um membro, deverão estar de
acordo com as disposições da convenção.
Todos os esforços devem ser feitos para reduzir ao
nível mais baixo possível a exposição dos
trabalhadores às radiações ionizantes, e qualquer
exposição inútil deve ser evitada por todas as partes
interessadas.
A presente convenção aplica-se às substâncias
radioativas, seladas ou não, aos aparelhos geradores
de radiações ionizantes, que emitem doses de
radiações ionizantes, ficando incluída sua aplicação
segundo um dos métodos a serem empregados para
aplicar a convenção.

QUESTÃO 29_______________________
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um dos agentes relacionados aos fatores do câncer
de pele não melanoma é o campo eletromagnético.
O foco da prevenção para o câncer de pele deve ser
evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h.
A atividade econômica relacionada ao aparecimento
do câncer de pele melanoma é a da construção civil.
O câncer de pele é mais comum em pessoas
fumantes.
Os hepatócitos são as células responsáveis pelos
pigmentos do melanoma.
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Acerca dos fatores determinantes de saúde-doença para a
equipe de enfermagem, assinale a alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Redução do ritmo de trabalho.
Aumento das responsabilidades.
Complexidades variáveis.
Variações das jornadas.
Aumento das exigências de qualificação.
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QUESTÃO 30 ______________________
Assinale a alternativa que apresernta Equipamentos de
Proteção Individual.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alças descartáveis.
Auxiliadores de pipetas.
Propés.
Chuveiro de emergência.
Extintores de incêndio.

Os princípios bioéticos do técnico em enfermagem do
trabalho, relacionados à informação adequada, a
confidencialidade, ao consentimento e à privacidade, estão
relacionados à (ao)

QUESTÃO 35_______________________

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

Em relação à adequação do ambiente de trabalho para o
profissional que executa em pé suas tarefas, assinale a
alternativa correta.

dever social.
prestação de serviço.
atenção social.
autonomia.
advertência.

(A)
(B)
(C)

Acerca do uso do sreening no trabalho, assinale a alternativa
correta.

(D)

(B)
(C)
(D)

(E)

Na ficha do trabalhador, deve ser anotada toda e
qualquer informação sobre o uso de drogas, de
álcool, ou mesmo se é portador de alguma doença
infectocontagiosa.
Os resultados de todos os testes preconizados para
os trabalhadores devem ficar expostos.
A decisão única de participar ou não cabe ao
trabalhador.
O trabalhador com HIV positivo deve informar o
fato para não causar a contaminação entre os
colegas.
Quem consome bebida alcoólica deverá ficar
afastado até que procure uma clínica especializada
para a sua completa recuperação.

QUESTÃO 33 ______________________
Acerca da norma regulamentadora que trata da epidemiologia
ocupacional, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Acerca das condições de trabalho associados à LER, assinale
a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38_______________________

(A)
(B)
(C)

A doença ocupacional mais comum, entre os trabalhadores das
indústrias automobilísticas, é a (o)

(D)
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Atividade de trabalho que não exija forças
excessivas com as mãos.
Repetição de um mesmo padrão de movimento, falta
de orientação e desconhecimento da LER.
Posto de trabalho adequado e bem projetado.
Ritmo normal de trabalho.
Postura adequado que favorece as articulações.

Acerca dos cuidados que se deve ter com o umificador na
oxigenoterapia, assinale a alternativa correta.

NR 8.
NR 35.
NR 21.
NR 31.
NR 7.

diminuição da acuidade visual.
diminuição da acuidade auditiva.

Os objetos de trabalho devem estar em locais de
difícil alcance.
Os calçados só podem ser com cadarços.
O trabalhador fica em posição ereta em frente a
bancada e próximo dela, com o peso distribuído
igualmente entre as duas pernas.
A altura da bancada deve ser a mesma a todos os
trabalhadores, independentemente, da sua altura.
A superfície sobre a qual o trabalhador esteja deve
ser fraca e rugosa.

QUESTÃO 37_______________________

QUESTÃO 34 ______________________

(A)
(B)

Índice termogênico.
Índice de temperatura elevada.
Índice pluviométrico.
Índice de bulbo úmido – termômetro de globo.
Índice de temperatura bulbar.

QUESTÃO 36_______________________

QUESTÃO 32 ______________________

(A)

deslocamento de retina.
catarata adquirida.
câncer de pele por uso de produtos químicos.

Acerca do índice que avalia a exposição ao calor em indústrias
siderúrgicas, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 31 ______________________

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

(C)
(D)
(E)

(E)

A água usada no umidificador não necessariamente
deve ser estéril e deve ser trocada diariamente.
Ao se verificar que o nível da água do umidificador
está baixo, deve-se acrescentar mais água.
Em caso de patologias críticas, o oxigênio
administrado não necessariamente deve ser
umidificado.
Manter o umidificador com água até a marca ou, no
mínimo, até 1/3 da sua capacidade.
A eliminação do muco não está relacionada a
períodos de inalação com baixa umidade.
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QUESTÃO 39 ______________________

QUESTÃO 44_______________________

A NR 17 rege a (o)

Vigne (1971), abordando o tempo de duração da refeição,
refere que, com 30 minutos disponíveis, as perturbações
digestivas são de 54% nos usuários de restaurante industrial, e
que tais perturbações diminuem para 40% quando o tempo
para refeição é aumentando para 40 minutos. Diante do
exposto, dentre os principais problemas detectados pela
diminuição do tempo digestivo, assinale a alternativa correta.

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

ergonomia.
inspeção prévia dos estabelecimentos novos.
segurança e saúde ocupacional na mineração.
registro profissional do técnico de segurança do
trabalho.
trabalho em altura.

QUESTÃO 40 ______________________
A norma utilizada no sistema de gestão ambiental, a qual
requer a identificação dos requisitos legais e outros requisitos
subscritos pela organização, além do continuo monitoramento
das atualizações e da sua própria conformidade é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

As infecções hospitalares constituem riscos significativos à
saúde dos usuários. Sua prevenção e seu controle passam por
uma série de etapas. A primeira medida básica, mais
importante e mais indicada para a prevenção de tais infecções
em quaisquer dessas etapas é

Os gases, os vapores e a névoa podem ter efeitos anestésicos,
com ação depressiva sobre o sistema nervoso central, podendo
provocar danos a diversos órgãos. Dos solventes orgânicos
apresentados a seguir, assinale aquele que não tem efeito
anestésico.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Óxido nitroso.
Acetona.
Propano.
Tolueno.
Metano.

QUESTÃO 46_______________________

uso de luvas, mesmo que reesterilizadas.
uso de propés por parte dos profissionais.
esterilização de materiais cirúrgicos.
desinfecção de bandeja de curativos.
lavagem das mãos.

Os riscos biológicos no âmbito da NR 32/2008, do Ministério
do Trabalho e Emprego, podem ser subdivididos em
(A)

QUESTÃO 42 ______________________
Tendo em vista a periodicidade do exame médico nas
atividades das operações insalubres, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dispepsia, hérnia hiatal e trombose hemorroidária.
Hérnia hiatal, esofagite de refluxo e isquemia
mesentérica.
Ulcera péptica, dispepsia e disfunção intestinal.
Trombose hemorroidária, dispepsia e isquemia
mesentérica.
Isquemia mesentérica, litíase renal e litíase biliar.

QUESTÃO 45_______________________

ISO 17025.
ISO 14001.
ISO 31.
ISO 10006.
ISO 9000.

QUESTÃO 41 ______________________

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

(A)
(B)

Seis meses.
Dois meses.
Dois anos.
Um ano.
Um mês.

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

microorganismos, microorganismos geneticamente
modificados, culturas de células de organismos
multicelulares, parasitas, toxinas e príons.
ruído, vibrações, calor, frio, umidade e pressões
anormais.
poeiras, fumos, vapores e produtos químicos em
geral.
esforço físico intenso, levantamento e transporte
manual de pesos, monotonia e repetitividade.
arranjo físico inadequado, iluminação inadequada,
eletricidade, animais peçonhentos.

QUESTÃO 43 ______________________

QUESTÃO 47_______________________

Levando em conta o que regulamenta o Ministério de
Trabalho e Emprego acerca das vacinas obrigatórias para todo
trabalhador de instituição de saúde, assinale a alternativa
correta.

O processo da toxicocinética, pelo qual os agentes tóxicos
atravessam as membranas e entram na corrente sanguínea, é
denominado de

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

Hepatite C e dupla bacteriana.
Rotavírus e BCG.
BCG e dupla bacteriana.
Dupla bacteriana e Influenza.
Hepatite B e Rotavírus.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

excreção.
distribuição.
biotransformação.
absorção.
ativação metabólica.
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QUESTÃO 48 ______________________
Agente cancerígeno inflamável e incolor, solúvel em água e
álcool, sendo absorvido pelo trato respiratório e
gastrointestinal, com rápida metabolização; está associado ao
câncer de nasofaringe, sinonasal, de cavidade bucal, bem
como ao câncer de cabeça e pescoço. Assinale a alternativa
que identifica corretamente o agente a que se refere o texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Metal.
Agrotóxico.
Formaldeído.
Solvente orgânico.
Poeira.

QUESTÃO 49 ______________________
Acerca da conduta do técnico em enfermagem, no
atendimento em domícilio, assinale a alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Revelar a sua enfermeira informações de caráter
privado que envolvam questões de saúde.
Revelar informações de caráter privado de qualquer
natureza aos membros da comunidade.
Revelar ao médico informações de caráter privado
que envolvam diagnóstico médico.
Revelar à assistente social informações de caráter
privado que envolvam questões sociais.
Fazer atendimento sem que esteja acompanhado do
seu enfermeiro chefe.

QUESTÃO 50 ______________________
Acerca dos direitos e deveres do técnico em enfermagem,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Administrar os medicamentos prescritos nos
determinados horários.
Ao passar os plantões, informar as evoluções, as
intercorrências e as assistências aos próximos
plantonistas.
Utilizar termos técnicos e corretos, a fim de evitar
qualquer dificuldade na interpretação da evolução
do paciente.
Poderá priorizar atendimentos, por conta própria.
Prescrever qualquer medicamento aos pacientes
acamados.
Área Livre
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