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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ENFERMEIRO - SAÚDE DO 
TRABALHADOR

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Palavras desafinadas apenas machucam nossos 
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa 
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam 
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de 
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem 
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, 
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir 
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. 
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.  

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

De acordo com o texto, 
(A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados 

são os homens, justamente porque os homens sabem 
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o 
tempo todo de possíveis riscos. 

(B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem 
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para 
educar uma criança. 

(C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para 
os	 seus	 filhos	 têm	 essa	 atitude	 por	 gostar	 demais	 de	
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser 
ouvidos. 

(D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os 
outros	a	respeito	da	criação	de	filhos	e	geralmente	elas	
se encontram apenas entre os membros da própria 
família. 

(E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros 
na	tarefa	de	criar	filhos,	mas	nem	todas	passaram	pela	
experiência	de	ser	pais,	o	que	dominam	realmente	é	a	
arte de julgar.

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado 
(A)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de tempo. 
(B)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de intensidade. 
(C)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de negação. 
(D)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de tempo.
(E)	 pode	 ser	 considerado	 tanto	 um	 advérbio	 de	 tempo	

quanto de negação.

Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para 
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”, 
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração 
em destaque é de  

(A) concessão.
(B)	 finalidade.	
(C) consequência.
(D) proporção.
(E) conformidade. 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente
 
Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos 

pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas 
recomendações interessantes, da saída da maternidade 
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, 
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, 
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas 
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas 
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A 
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas 
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta 
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. 
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia 
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo 
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças 
devem se adaptar enquanto estão passando por essa 
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. 
Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no 
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, 
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a 
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima 
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de 
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da 
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: 
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais 
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho 
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. 
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta 
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe 
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la 
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda 
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os 
filhos dela jamais dariam chiliques.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de 
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, 
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à 
sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados 
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como 
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. 
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de 
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram 
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi 
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob 
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. 
Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas 
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem 
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca 
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida 
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada 
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas 
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a 
sua vida.

QUESTÃO 03
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da 
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

(A)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	ou	Júnior	gosta	de	cachorros.
(B)	 Júlia	gosta	de	gatos	ou	Júnior	não	gosta	de	cachorros.
(C)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	se,	e	 somente	se	Júnior	não	

gostar de cachorros.
(D)	 Júlia	 não	 gosta	 de	 gatos	 ou	 Júnior	 não	 gosta	 de	

cachorros.
(E)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	e	Júnior	não	gosta	de	cachorros.

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro 
branco, um preto e um azul não necessariamente 
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a 
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. 
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa 
de José não se chama Maria e não dirige um carro 
branco. Os nomes das esposas que dirigem os 
carros branco, preto e azul são respectivamente:

(A) Cristina, Regina e Maria.
(B) Cristina, Maria e Regina.
(C) Maria, Cristina e Regina.
(D) Maria, Regina e Maria.
(E) Regina, Cristina e Maria.

ele	é	termo	introdutório.	
(C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele 

é	termo	introdutório
(D)	 introduz	uma	dúvida	em	relação	ao	período	do	qual	ele	é	

termo introdutório. 
(E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao 

período	do	qual	ele	é	termo	introdutório.

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia 
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado 
significa, EXCETO

(A) orgulho.
(B) altivez.
(C)	 modéstia.	
(D)	 embófia.
(E)	 páfia.	

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos 
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi 
utilizado 

(A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que 
tem função de objeto direto na oração. 

(B)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“dar”,	que	é	um	verbo	
transitivo direto. 

(C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
(D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
(E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base 

feminina.

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe 
teórica” refere-se

(A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e 
prática, em exercer a função de mãe.

(B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a 
respeito	de	criação	de	filhos,	e	coloca	tal	conhecimento	
em prática. 

(C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a 
respeito	da	criação	de	filhos,	pelo	menos	dos	filhos	dos	
outros. 

(D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto 
na teoria a função de mãe e a exerce com muita 
complacência. 

(E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a 
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que 
está falando. 

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, 
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-
semântica estabelecida no período é de 

(A) proporção. 
(B) conformidade. 
(C)	 finalidade.	
(D) concessão. 
(E) consequência. 

Em “...da saída da maternidade até a porta da 
escola.”, o termo destacado 

(A)	 é	um	advérbio	que	indica	inclusão.	
(B)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

posterioridade em relação a um limite próximo. 
(C)	 é	um	advérbio	que	indica	exclusão.	
(D)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	movimento,	 no	 caso,	 no	

tempo e no espaço. 
(E)	 é	 uma	 conjunção	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

anterioridade em relação a um limite. 

“A maior diferença entre você e essas pessoas é 
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como 
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser 
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou 
sintático por

(A) portanto. 
(B) logo. 
(C) porquanto. 
(D) assim. 
(E)	 porém.

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-
requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz 
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o 
termo destacado 

(A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele 
é	termo	introdutório.	

(B)	 introduz	uma	afirmação	em	relação	ao	período	do	qual	

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 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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(E) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada 
a	contratação	à	prévia	aprovação	em	concurso	público	
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da 
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 o	órgão	de	orientação	superior	da	EBSERH	é	o	Conselho	
de Administração, composto por nove membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

(B) a EBSERH será administrada por uma Diretoria 
Executiva,	composta	pelo	Presidente	e	até	seis	Diretores,	
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Presidente	 da	República,	 por	 indicação	 do	Ministro	 de	
Estado da Educação.

(C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH, 
compõe-se de três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

(D)	 conselho	 Consultivo	 é	 órgão	 permanente	 da	 EBSERH	
que	tem	as	finalidades	de	consulta,	controle	social	e	apoio	
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

(E) a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva 
distribuição de competências serão estabelecidas pela 
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho 
Fiscal.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto               
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de 
duração da EBSERH é

(A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
(B) indeterminado.
(C) de 5 anos, prorrogável. 
(D) de 15 anos, improrrogável.
(E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da 
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre 
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

(A)	 Diretoria	de	Atenção	à	Saúde	e	Gestão	de	Contratos.	
(B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
(C) Diretoria Administrativa Financeira.
(D) Auditoria Interna.
(E)	 Diretoria	 de	 Gestão	 de	 Processos	 e	 Tecnologia	 da	

Informação.

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 
2011, é INCORRETO afirmar que

(A)	 é	necessária	a	realização	de	licitação	para	a	contratação	
da	 EBSERH	 pela	 administração	 pública	 para	 realizar	
atividades relacionadas ao seu objeto social.

(B) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às 
suas competências mediante contrato com as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres.

(C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores 
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição 
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam 
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde	e	administrativas.

(D) a EBSERH será administrada por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas, e por uma 
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho 
Fiscal e um Conselho Consultivo.

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele 

deu     de suas figurinhas para um de seus irmãos, 

e depois deu     para seu outro irmão. Sendo assim, 

com quantas figurinhas Paulinho ficou?

(A) 12
(B) 48
(C) 54
(D) 60
(E) 72 

De acordo com a questão anterior, qual é a 
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus 
dois irmãos?

(A) 25%.
(B) 30%.
(C) 50%.
(D) 55%.
(E) 60%.

Observe a sequência a seguir: 
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?

(A) 121.
(B) 119.
(C) 117.
(D) 111.
(E) 109.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 19
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De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica 
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas 
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução de ações

(A) de vigilância sanitária.
(B) de vigilância epidemiológica.
(C)	 de	saúde	do	trabalhador.
(D) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica.
(E)	 referentes	à	 fiscalização	e	à	 inspeção	de	alimentos,	

água	 e	 bebidas	 para	 animais	 domésticos	 e	
domesticados.

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos 
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar, dentre outros, com:

 I. Fundo de Saúde.

 II. Contrapartida de recursos para saúde no 
respectivo orçamento.

 III. Conselho de Saúde, com composição 
paritária.

 IV. Seguro de Saúde.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

 

Assinale a alternativa considerada INCORRETA. 
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição 
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de

(A) urgência e emergência.
(B) atenção secundária.
(C) atenção psicossocial. 
(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)	 vigilância	em	saúde.

De acordo com a Constituição Federal, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 a	 pessoa	 jurídica	 em	 débito	 com	 o	 sistema	 da	
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá 
contratar	 com	 o	 Poder	 Público	 e	 dele	 receber	
benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios.

(B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

(C) a proposta de orçamento da seguridade social 
será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis	 pela	 saúde,	 previdência	 social	 e	
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 
seus recursos.

(D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir 
a manutenção ou expansão da seguridade social.

(E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal 
que trata das atribuições do Sistema Único de 
Saúde (SUS),  EXCETO

(A) participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não 
compreendido o do trabalho.

(D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico	e	tecnológico.

(E) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica,	bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

QUESTÃO 20
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno 
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho 
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período. 

(A) três
(B) cinco
(C) dois
(D) dez
(E) quatro
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Segundo a  Lei nº 7.498/1986 regulamentada pelo 
Decreto nº 94.406/1987,  é correto afirmar que

(A)	 é	uma	lei	que	dispõe	sobre	o	exercício	da	enfermagem.
(B)	 é	uma	lei	que	regulamenta	o	ato	médico.
(C)	 é	 uma	 lei	 que	 regulamenta	 as	 atividades	 médicas	

dentro	dos	serviços	de	saúde.
(D)	 é	uma	 lei	que	dispõe	exclusivamente	das	atividades	

dos	técnicos	de	enfermagem.
(E)	 é	 uma	 lei	 que	 dispõe	 as	 atividades	 do	 enfermeiro	

perante	o	médico.

Segundo o Código de Deontológico do Enfermeiro, 
são princípios gerais, EXCETO

(A) as intervenções de enfermagem serem realizadas com 
a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade 
da pessoa humana e do enfermeiro.   

(B) a liberdade responsável, com a capacidade de 
escolha, tendo em atenção o bem comum.

(C) a prestação de assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente	e	puérpera.

(D)	 a	excelência	do	exercício	na	profissão	em	geral	e	na	
relação	com	outros	profissionais.			

(E)	 a	competência	e	o	aperfeiçoamento	profissional.			

Segundo o artigo 79º  do Código de Deontologia, 
é um dever deontológico  do enfermeiro, ao 
inscrever-se na ordem,   

(A) cumprir as normas deontológicas e as leis que regem 
a	profissão,	conforme	sua	vontade.			

(B) responsabilizar-se pelas decisões que toma e pelos 
atos que pratica ou delega.  

(C) proteger e defender a pessoa humana das práticas que 
estão de acordo com a lei ou o bem comum, sobretudo 
quando carecidas de indispensável competência 
profissional.			

(D) ser solidário com a comunidade, exceto em caso de 
crise ou catástrofe, atuando sempre de acordo com a 
sua área de competência.   

(E) conhecer as necessidades da população e da 
comunidade de outras regiões.  

O enfermeiro, no seu exercício, observa os valores 
humanos pelos quais se regem o indivíduo e os 
grupos em que este se integra, e assume o dever 
de, EXCETO

(A) cuidar da pessoa sem qualquer discriminação 
econômica,	 social,	 política,	 étnica,	 ideológica	 ou	
religiosa.

(B) salvaguardar os direitos das crianças, protegendo-as 
de qualquer forma de abuso.  

(C) salvaguardar os direitos da pessoa idosa, promovendo 
a sua independência física, psíquica e social e o 
autocuidado, com o objetivo de melhorar a sua 
qualidade de vida.  

(D) manter a informação  da pessoa sempre que o seu 
caso for usado em situações de ensino, investigação 
ou controle da qualidade de cuidados.   

(E) abster-se de juízos de valor sobre o comportamento 
da pessoa assistida e não lhe impor os seus próprios 
critérios	 e	 valores	 no	 âmbito	 da	 consciência	 e	 da	
filosofia	de	vida.		

O câncer de pele decorrente de exposição 
ocupacional foi descrito, pela primeira vez, por 
Percivall Pott, em 1775. A prevenção da neoplasia 
maligna da pele relacionada ao trabalho baseia-se 
nos procedimentos de vigilância dos ambientes, 
das condições de trabalho e dos efeitos ou danos 
para a saúde. São medidas preventivas que devem 
ser observadas e orientadas pelo enfermeiro do 
trabalho:

(A) mudanças na organização do trabalho que permitam 
aumentar	 o	 número	 de	 trabalhadores	 expostos	 e	 o	
tempo de exposição.

(B) monitoramento a cada 20 anos das concentrações 
de	 fumos,	 névoas	 e	 poeiras	 no	 ar	 ambiente	 e	 das	
radiações ionizantes e não-ionizantes

(C) medidas de limpeza regulada dos ambientes de 
trabalho, facilidades para higiene pessoal, sem 
recursos para banho, mas com lavagem das mãos, e 
troca de vestuário.

(D)	 utilização,	 na	 indústria,	 de	 sistemas	hermeticamente	
abertos com normas de higiene e segurança pouco 
rigorosas.

(E) vestuário adequado, limpo, arejado, de tecido 
apropriado às condições climáticas, incluindo 
chapéus,	de	forma	a	proteger	o	rosto	e	a	pele	do	corpo	
da exposição em ambientes externos.

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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Doença aguda produzida pela potente neurotoxina 
que impede a inibição do arco reflexo da medula 
espinhal, promovendo reflexos excitatórios 
tônicos típicos, em múltiplas regiões do organismo. 
A exposição ocupacional em trabalhadores é 
relativamente comum e dá-se, principalmente, em 
acidentes de trabalho ou em acidentes de trajeto. 
Trata-se do/da

(A) paracoccidioidomicose. 
(B) toxoplasmose.
(C)	 tétano.
(D) leishmaniose.
(E) HIV.

A encefalopatia tóxica crônica ou dano cerebral 
crônico refere-se às sequelas neurológicas e/
ou comportamentais da exposição a substâncias 
químicas neurotóxicas. As manifestações podem 
ser difusas, refletindo um acometimento global 
do encéfalo. Nas intoxicações por chumbo, as 
manifestações clínicas são, EXCETO

(A) letargia.
(B) vômitos intermitentes
(C) taquilalia.
(D) sonolência.
(E) irritabilidade.

Segundo a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo 
Decreto Nº 94.406/1987, ao enfermeiro incumbe, 
privativamente,  EXCETO 

(A) direção do órgão de Enfermagem integrante da 
estrutura	 básica	 da	 instituição	 de	 saúde,	 pública	
ou	 privada,	 e	 chefia	 de	 serviço	 e	 de	 unidade	 de	
Enfermagem. 

(B) organização e direção dos serviços de Enfermagem e 
de	suas	atividades	técnicas	e	auxiliares	nas	empresas	
prestadoras desses serviços.

(C) planejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

(D) cuidados de Enfermagem de maior complexidade 
técnica	 e	 que	 exijam	 conhecimentos	 científicos	
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

(E) prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar, inclusive como membro das respectivas 
comissões. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma e em seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta. Segundo a  Lei nº 7.498/1986 
regulamentada pelo Decreto Nº 94.406/1987, ao 
enfermeiro incumbe, como integrante da equipe 
de saúde: 

(   ) participação no planejamento, execução e 
avaliação da programação de saúde.

(   ) prescrição de medicamentos previamente 

As dorsalgias estão entre as queixas mais 
frequentes da população geral, segundo inquéritos 
de prevalência realizados em diversos países do 
mundo. Ocupam lugar de destaque entre as causas 
de concessão de auxílio-doença previdenciário 
e de aposentadoria por invalidez. Com relação à 
dorsalgia, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A prevenção das dorsalgias relacionadas ao trabalho 
não requer avaliação e monitoramento das condições 
e dos ambientes de trabalho, incluindo os modos 
como as tarefas são realizadas.

(B) O exame físico pode evidenciar áreas de rigidez 
muscular	com	dor	à	palpação	em	fibras	superiores	de	
trapézio,	elevador	de	escápula,	romboides,	diminuição	
da lordose cervical e queda dos ombros.

(C) Pode associar-se a queixas de fraqueza, fadiga 
muscular, tontura e parestesias que não acometem 
território	específico.

(D) A dorsalgia crônica, em determinados grupos 
ocupacionais, e ocorrendo condições de trabalho com 
posições forçadas e/ou condições difíceis de trabalho, 
pode	 ser	 classificada	 como	 doença	 relacionada	 ao	
trabalho.

(E) Os casos descritos como ocupacionais são associados 
a atividades que envolvem contratura estática ou 
imobilização, por tempo prolongado, de segmentos 
corporais, tensão crônica, esforços excessivos.

O conceito de afecções respiratórias devidas 
à inalação de gases, fumos, vapores e outras 
substâncias inclui efeitos de curto e longo prazo, 
que podem ser divididos pelo sítio de ação. Essas 
afecções respiratórias devem ser caracterizadas 
como doenças relacionadas ao trabalho. Com 
relação a este assunto, assinale a alternativa 
correta.

(A) Laringotraqueíte Crônica: rouquidão intermitente 
que geralmente se acompanha de expectoração 
mucocatarral, sobretudo pela noite, obrigando o 
paciente a tossir e a raspar a garganta ruidosamente 
para limpar a laringe e clarear a voz. 

(B) Bronquite e pneumonite agudas: resulta da agressão 
tardia	dos	irritantes	sobre	a	superfície	mucosa	úmida	
do sistema respiratório. O paciente apresenta-se 
eupneico, taquicárdico, tosse, secreção nasal, roncos, 
sibilos. 

(C) Edema Pulmonar Agudo: distinto do edema agudo 
de pulmão por outras causas. Manifesta-se como 
dispneia aos esforços, tosse seca ou produtiva e 
cianose. A ausculta revela crepitações e sibilos.

(D) Fibrose pulmonar crônica: dispneia progressiva, 
primeiro aos esforços, depois mesmo em repouso, 
refletindo	a	gravidade	do	comprometimento	pulmonar.	
A tosse pode estar presente, seca ou produtiva e pode 
manifestar-se de forma paroxística. 

(E)	 Enfisema	 crônico	 difuso:	 não	 há	 dispneia.	 Ocorre	
um aumento do diâmetro ântero-posterior do tórax, 
aumento dos sons respiratórios, utilização de 
musculatura acessória e cianose. 

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33



9 Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

do	 Trabalho,	 Técnico	 de	 Segurança	 do	 Trabalho,	
Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do 
Trabalho.

(C)	 Médico	 do	 Trabalho,	 Engenheiro	 de	 Segurança	 do	
Trabalho, Coordenador de Segurança do Trabalho, 
Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do 
Trabalho.

(D)	 Engenheiro	 de	 Segurança	 do	 Trabalho,	 Técnico	 de	
Segurança do Trabalho, Bioquímico de Segurança do 
Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Coordenador de 
Enfermagem do Trabalho.

(E)	 Médico	 do	 Trabalho,	 Bioquímico	 de	 Segurança	
do	 Trabalho,	 Técnico	 de	 Segurança	 do	 Trabalho,	
Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do 
Trabalho.

Ainda segundo a NR 04, compete aos profissionais 
integrantes dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho, EXCETO

(A) 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.

(B) proibir, quando esgotados todos os meios conhecidos 
para a eliminação do risco e este persistir, mesmo 
reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de 
Equipamentos de Proteção Individual, desde que 
a concentração, a intensidade ou característica do 
agente assim o exija.

(C) colaborar, quando solicitado, nos projetos e 
na implantação de novas instalações físicas e 
tecnológicas da empresa.

(D) responsabilizar-se tecnicamente pela orientação 
quanto ao cumprimento do disposto nas normas 
regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas 
pela empresa e/ou seus estabelecimentos.

(E) esclarecer e conscientizar os empregadores sobre 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
estimulando-os em favor da prevenção.

A Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho (PNSST) tem por princípios o/a 

(A) individualidade.
(B) precaução. 
(C) cautela das ações de promoção, proteção e prevenção 

sobre as de assistência, reabilitação.
(D) diálogo social.
(E) disponibilidade.

estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde.

(   ) organização e direção dos serviços 
médicos e de suas atividades técnicas  nas 
empresas prestadoras desses serviços.

(   ) participação na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica.

(   ) prestação de assistência de enfermagem à 
gestante, parturiente, puérpera e ao recém-
nascido. 

(   ) acompanhamento da evolução e do 
trabalho de parto.

 
(A) V – V – V – V – V – V.
(B) V – V – F – V – V – V.
(C) V – V – F –V – V – F.
(D) V – V – F – V – F – F.
(E) V – F – F – V – V – F.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) tem como objetivo 

(A) promover a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas.

(B)	 prevenir	 doenças	 específicas,	 promover	 saúde	 e	
aplicar	 os	 conceitos	 e	 técnicas	 de	 epidemiologia	 na	
consecução desses objetivos.

(C) produzir conhecimentos pertinentes na perspectiva de 
uma melhoria nas práticas, nos serviços e nas políticas 
de	 saúde	 e	 assegurar	 que	 as	 pessoas	 que	 vivem	
com problemas tenham acesso ao pleno exercício da 
cidadania.

(D) prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível permanentemente o 
trabalho com a preservação da vida e a promoção da 
saúde	do	trabalhador.

(E) promover melhoria na qualidade de vida das pessoas 
com a prevenção de acidentes e a promoção da vida e 
saúde	coletiva.

Deve ser utilizado pelo trabalhador e é destinado 
à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho. O enunciado 
refere-se

(A) proteção familiar.
(B) promoção individual.
(C) proteção ocular.
(D)	 promoção	à	saúde.
(E) proteção individual.

Segundo a NR 04, os Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho deverão ser integrados por

(A)	 Médico	 do	 Trabalho,	 Engenheiro	 de	 Segurança	
do	 Trabalho,	 Técnico	 de	 Segurança	 do	 Trabalho,	
Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do 
Trabalho.

(B)	 Médico	 do	 Trabalho,	 Coordenador	 de	 Segurança	

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 41
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(C) capacitar, quando da contratação do trabalhador, 
o acondicionamento e transporte dos resíduos do 
serviço.

(D) orientar, no ato demissional, a importância de ter 
realizado a utilização adequada dos equipamentos 
de proteção individual quando da segregação de 
resíduos.

(E) orientar, quando da contratação, a utilização apenas 
no momento de acondicionamento e transporte dos 
resíduos, do equipamento de proteção individual.

Segundo o plano de prevenção de riscos de 
acidentes com materiais perfurocortantes, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   ) Tem como objetivo estabelecer diretrizes 
para a elaboração e implementação de 
um plano de prevenção de riscos de 
acidentes com materiais perfurocortantes 
com probabilidade de exposição a agentes 
biológicos.

(   ) Visa à proteção, segurança e saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de 
promoção e assistência à saúde em geral.   

(   ) Materiais perfurocortantes são aqueles 
utilizados na assistência à saúde que têm 
ponta ou gume, ou que possam perfurar ou 
cortar.  

(   ) O dispositivo de segurança é um item 
integrado a um conjunto do qual faça 
parte o elemento perfurocortante ou uma 
tecnologia capaz de reduzir o risco de 
acidente, seja qual for o seu mecanismo de 
ativação.   

(   ) O empregador deve constituir uma 
comissão gestora multidisciplinar, que 
tem como objetivo reduzir os riscos de 
acidentes com materiais perfurocortantes, 
com probabilidade de exposição a agentes 
biológicos.

(A) F – V –V – V – F.
(B) V – F – F – V – F.
(C) V – F – V – F – F.
(D) V – V – V – V – F.
(E) V – V – V – V – V.

A promoção da saúde e a melhoria da qualidade 
de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes 
e de danos à saúde advindos, relacionados ao 
trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da 
eliminação ou redução dos riscos nos ambientes 
de trabalho. Esses são os objetivos da

(A) Comissão Interdisciplinar de Prevenção de Acidentes 
de trabalho (CIPAT).

(B)	 Política	Nacional	de	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho	
(PNSST).

A Norma Regulamentadora 09  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)  que visa

(A)	 à	 preservação	 da	 saúde	 e	 da	 integridade	
dos	 trabalhadores,	 através	 da	 antecipação,	
reconhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 
venham a existir no ambiente de trabalho.

(B) gerenciar o manejo de resíduos na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável dos trabalhadores, e 
executar o gerenciamento e controle ambiental e 
racionalizar o uso de recursos naturais.

(C) explorar, introduzir, criar e liberar o estabelecimento 
e colonização de inimigos naturais de pragas, com 
o objetivo de reduzir o nível populacional de um 
determinado organismo indesejável, melhorando a 
qualidade de vida dos trabalhadores.

(D) controlar a transferência de organismos vivos de uma 
região para outra ou mesmo de um país para outro, 
onde sempre corre-se o risco de introduzir organismos 
indesejáveis,	junto	aos	organismos	benéficos.	

(E)	 à	garantia	na	segurança	de	cada	introdução,	que	é	de	
vital importância ao país e realizada pelo Laboratório 
de Quarentena envolvendo procedimentos 
quarentenários, avaliação de risco desses agentes, 
criação e limpeza do material em laboratório.

A norma regulamentadora nº 32 estabelece que, em 
relação à possibilidade de exposição acidental aos 
agentes biológicos, deve constar do  Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, EXCETO

(A) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, 
acompanhamento e prevenção da soroconversão e 
das doenças.

(B) as medidas para descontaminação do local de 
trabalho. 

(C)	 o	 tratamento	 médico	 para	 os	 trabalhadores	 e	 seus	
respectivos familiares, sempre que solicitado.

(D)	 a	relação	dos	estabelecimentos	de	saúde	que	podem	
prestar assistência aos trabalhadores. 

(E) a relação dos estabelecimentos de assistência à 
saúde	 depositários	 de	 imunoglobulinas,	 vacinas,	
medicamentos necessários, materiais e insumos 
especiais.

Segundo a NR 32, o empregador possui algumas 
responsabilidades. Com relação aos resíduos, 
cabe ao empregador

(A) capacitar, inicialmente e de forma continuada, 
os trabalhadores com relação à segregação, 
acondicionamento e transporte dos resíduos. 

(B) capacitar, no início da jornada de trabalho, os 
trabalhadores quanto à guarda e eliminação dos 
resíduos.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 45

QUESTÃO 44

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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(C)	 Plano	Nacional	de	Saúde	do	Trabalhador	(PNST).
(D) Comissão de Prevenção e Proteção Contra Acidentes 

(CPPCA).
(E)	 Política	Nacional	de	Proteção	à	Saúde	(PNPS).

Doença infecciosa, caracterizada por febre 
superior a 38°C, tosse e dispneia, acompanhada 
ou não de manifestações gastrointestinais ou 
dos seguintes sinais e sintomas: aumento da 
frequência e  hipotensão. Em crianças observam-
se também: batimentos de asa de nariz, cianose, 
tiragem intercostal, desidratação e inapetência. O 
enunciado refere-se à

(A) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
(B)	 Síndrome	da	angústia	respiratória.
(C)	 Síndrome	Respiratória	Aguda	Grave	(SRAG).
(D) Asma sazonal.
(E) Doença celíaca.

A Aids é uma doença que representa um dos 
maiores problemas de saúde da atualidade, 
em função do seu caráter pandêmico e de sua 
gravidade. Com relação a essa doença, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   ) Os infectados pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) evoluem para uma grave 
disfunção do sistema imunológico, à 
medida que vão sendo destruídos os 
linfócitos T CD4+, uma das principais 
células-alvo do vírus. 

(   ) A contagem de linfócitos T CD4+  não 
é um importante marcador dessa 
imunodeficiência, sendo utilizada apenas 
para estimar o prognóstico.

(   ) Desde o momento de aquisição da infecção, 
o portador do HIV é transmissor; entretanto, 
os indivíduos com infecção muito recente 
ou imunossupressão avançada têm carga 
viral aumentada, transmitindo com maior 
facilidade o vírus. 

(   ) Alguns  processos infecciosos e 
inflamatórios prejudicam a transmissão do 
HIV, a exemplo de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), como a sífilis, o 
herpes genital e o cancro mole. 

(   ) O período de incubação é compreendido 
entre a infecção pelo HIV e o aparecimento 
de sinais e sintomas da fase aguda, 
podendo variar de 5 a 30 dias. 

(A) V – V – V – V – V.
(B) V – V – V – V – F.
(C) V – V – V – F – F.
(D) V – F – V – F – V.
(E) V – F – V – F – F.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

É uma doença infecciosa febril aguda, que pode 
ser de curso benigno ou grave.  A primeira 
manifestação é a febre, geralmente alta (39ºC a 
40ºC), de início abrupto, associada à cefaleia, 
mialgias, artralgias. Náuseas, vômitos e diarreia 
podem ser observados. O agente etiológico é 
um arbovírus do gênero Flavivirus, com quatro 
sorotipos conhecidos. Essa doença é a

(A) brucelose.
(B) síndrome coqueluchoide.
(C) doença de Chagas.
(D) H1N1.
(E) dengue.

A hepatite C é uma doença que acomete 
trabalhadores de toda a nação. Com relação a essa 
doença, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) É uma doença viral.
(B) Sempre com presença de sintomas, como náuseas e 

vômitos.
(C)	 A	icterícia	é	encontrada	entre	18%	a	26%	dos	casos	de	

hepatite aguda e inicia-se quando a febre desaparece, 
podendo	ser	precedida	por	colúria	e	hipocolia	fecal.	

(D)	 Pode,	 também,	 apresentar	 	 hepatomegalia	 ou	
hepatoesplenomegalia. 

(E) A transmissão ocorre, principalmente, por via 
parenteral.


