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NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05
questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

PORTUGUÊS
Plataforma
O Rio vive uma contradição no carnaval que parece
não ter saída. Não vai longe o tempo em que reclamava da
decadência da folia nas ruas. O carnaval tinha se transformado
no desfile de escolas de samba, uma festa elitista que se
resumia ao que acontecia nos limites do Sambódromo e que
era vista por apenas 30 mil pessoas que pagavam caro para
participar da brincadeira. E que só durava duas noites. Para
quem se diz o maior carnaval do mundo, convenhamos que
é muito pouco mesmo. Agora, quando os blocos voltaram a
animar as ruas da cidade durante toda a folia e ainda nas
semanas que a antecedem, o Rio continua reclamando. Tem
bloco demais, tem gente demais, tem pouco banheiro, tem
muito banheiro... Carnaval é festa espontânea. Quanto mais
organizado, pior. Chico Buarque fala sobre isso no ótimo
samba “Plataforma”. “Não põe corda no meu bloco/ Nem vem
com teu carro-chefe/ Não dá ordem ao pessoal”, já dizia ele
num disco de antigamente. Bem, como antigamente as letras
de Chico sempre queriam dizer outra coisa, é capaz de ele não
estar falando de organização do carnaval. Mas à certa altura
ele é explícito: “Por passistas à vontade que não dancem o
minueto”. Para quem está chegando agora, pode parecer o
samba do crioulo doido. Mas o compositor faz uma referência
ao desfile do Salgueiro de 1963, quando “Xica da Silva” foi
apresentada à avenida. A escola “inovou” apresentando uma
ala com 12 pares de nobres que dançavam o minueto. Foi um
escândalo. Não pode. Passista tem que desfilar livre, leve e
solto. Falando disso agora, quando passistas não têm a menor
importância, quando eles mal são vistos na avenida, percebese que o minueto era o de menos. Mas isso é escola de samba,
e o assunto aqui é carnaval de rua (faz tempo que escola de
samba não é carnaval de rua). Com o renascimento dos blocos,
o Rio recuperou a alegria do carnaval nas calçadas, no asfalto,
na areia. E agora? Basta dar uma olhada nas cartas dos
leitores aqui do jornal. Reclama um leitor: “Para os moradores
de Ipanema, (o carnaval de rua 2011) transformou-se num
tormento. Ruas bloqueadas até para o trânsito de pedestres,
desrespeito à Lei do Silêncio, atos de atentado ao pudor e,
por vezes, de vandalismo”. Escreve outro, sobre os mijões,
figura que ficou tão popular no período quanto a colombina e o
pierrô: “A Guarda Municipal deveria agir com mais atenção e no
rigor da lei. Está muito sem ação.” Mais um: “Com que direito
a prefeitura coloca esses banheiros horrorosos nas avenidas
da orla, onde se paga dos IPTUs mais caros do mundo,
ocupando vagas de carros que já são tão poucas?” Como se
vê, e voltando a citar o samba do Chico, o carioca tem o peito
do contra e mete bronca quando o assunto é carnaval. Mas
carnaval de rua muito organizado... não sei, não. É como botar
o pessoal que sai nos blocos para dançar o minueto. Carnaval
de rua e organização não combinam.
(Artur Xexéo. Revista O Globo, dezembro de 2011)

1) Tendo em vista o sentido global do texto, podemos
afirmar que a crônica de Artur Xexéo:
a) desenvolve a temática carnavalesca sob o prisma
cultural, focando a diversidade que impera nas festas
de rua brasileiras.
b) questiona a importância cultural do carnaval, tendo em
vista os problemas logísticos que a festa traz para os
moradores de bairros nobres.
c) relativiza a hegemonia do samba enquanto ritmo
representativo do carnaval carioca e brasileiro.
d) reflete acerca do carnaval de rua carioca a partir da
existência de posicionamentos divergentes entre si.
e) contribui para o renascimento dos blocos de rua, que
antes do texto eram relegados a uma posição inferior na
hierarquia carnavalesca.

2) A contradição a que se refere a primeira frase do texto
está corretamente apontada em:
a) As escolas de samba fazem mais sucesso do que os
blocos embora sejam mais populares.
b) Chico Buarque, embora não seja sambista, foi bastante
feliz ao falar sobre a organização do Carnaval.
c) As pessoas reclamavam do fim do carnaval de rua, mas
quando ele voltou a ter força, isso gerou insatisfação.
d) Os blocos de rua renasceram há pouco, mas já estão
causando transtornos imensos para a população.
e) Apesar da existência de blocos e das tradicionais
escolas de samba, o carnaval do Rio ainda permanece
com um ar melancólico.
3) Sobre o trecho indicado a seguir, assinale o único
comentário INCORRETO:
“Não vai longe o tempo em que reclamava da decadência da
folia nas ruas.”
a) O sujeito da segunda oração é “Rio”, termo recuperável
na frase anterior.
b) Ao dizer “não vai longe o tempo ” o cronista afirma “fazer
pouco tempo”.
c) Nesse contexto, “folia” é sinônimo de carnaval.
d) “Em que” traduz um valor semântico temporal.
e) O sujeito da forma verbal “vai” é indeterminado.
4) Em “Tem bloco demais, tem gente demais, tem pouco
banheiro, tem muito banheiro... Carnaval é festa
espontânea”, o autor utiliza uma estrutura paralelística
cuja principal finalidade, tendo em vista o sentido
global do texto, é:
a) enumerar as insatisfações dos moradores onde ocorrem
os blocos de rua, ratificando as suas críticas.
b) enfatizar as demasiadas críticas dos moradores, que
considera descabidas tendo em vista a natureza da
festa.
c) ironizar os organizadores dos eventos, que não se
preocupam com a criação de um ambiente ordeiro e
agradável.
d) recuperar falas reais de moradores para, em consonância
com as mesmas, provocar a reação das autoridades.
e) destacar uma série de problemas vivenciados por ele ao
longo de sua experiência em carnavais antigos e atuais.
5) Na crônica, a referência a Chico Buarque e sua canção
tem o objetivo de:
a) embasar a defesa da ideia do cronista.
b) usar ideias do senso comum como base da
argumentação.
c) construir argumentos a partir de uma relação de causa
e conseqüência.
d) evidenciar um posicionamento contrário ao do autor do
texto.
e) corroborar as reclamações dos moradores de Ipanema.
6) Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que
apresenta um ponto de vista de Artur Xexéo diretamente
relacionado à canção de Chico Buarque:
a) “Para quem se diz o maior carnaval do mundo,
convenhamos que é muito pouco mesmo.”
b) “Carnaval de rua e organização não combinam”.
c) “A escola “inovou” apresentando uma ala com 12 pares
de nobres que dançavam o minueto”.
d) “Mas isso é escola de samba, e o assunto aqui é
carnaval de rua”.
e) “Com o renascimento dos blocos, o Rio recuperou a
alegria do carnaval nas calçadas, no asfalto, na areia”.
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7) O título do texto justifica-se, corretamente:
a) Pela criação de um conteúdo metafórico.
b) Para estabelecer uma relação de oposição.
c) Pela referência à canção de Chico Buarque.
d) Para criar um efeito de humor.
e) Para ironizar a crítica aos moradores.
8) Ao longo do texto, faz-se a utilização intensa das
aspas. Assinale a alternativa que justifica corretamente
o emprego desse sinal de pontuação nos trechos em
destaque abaixo:
I. Chico Buarque fala sobre isso no ótimo samba
“Plataforma”
II. A escola “inovou” apresentando uma ala com 12 pares
de nobres que dançavam o minueto.
III. “Com que direito a prefeitura coloca esses banheiros
horrorosos nas avenidas da orla, onde se paga dos
IPTUs mais caros do mundo, ocupando vagas de carros
que já são tão poucas?”
a) Nos três casos as aspas marcam a citação do discurso
alheio.
b) No primeiro e no segundo casos, temos exemplo de
ironia, ao passo que, no terceiro, as aspas marcam a
fala literal de um morador insatisfeito.
c) No primeiro trecho, as aspas ocorrem porque o autor
está citando seu próprio texto; na sequência, temos
uma ironia e uma reflexão pessoal do autor.
d) No primeiro e no terceiro casos, temos a citação do
discurso alheio, e no segundo destaca-se, positivamente,
a atitude da escola.
e) Respectivamente, temos: o nome de uma obra, o
questionamento de uma atitude e o discurso direto.
9) Analise as afirmativas sobre o trecho em destaque
abaixo e assinale a alternativa correta:
“Mas carnaval de rua muito organizado... não sei, não. É como
botar o pessoal que sai nos blocos para dançar o minueto.”
I. As reticências contribuem para reforçar o tom de
desconfiança do cronista em relação à organização do
carnaval.
II. A compreensão da crítica feita pelo autor está centrada
na palavra “minueto”, desenvolvida anteriormente pelas
referências a Chico Buarque e ao desfile de uma escola
de samba.
III. O autor acredita que a ausência de regras é característica
básica do carnaval de rua.
IV. Entre a primeira frase e a segunda, há uma relação de
causa e consequência.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
10) Em “Falando disso agora, quando passistas não têm
a menor importância, quando eles mal são vistos na
avenida, percebe-se que o minueto era o de menos”,
o termo em destaque tem os corretos comentários
morfológicos e semânticos indicados em:
a) Advérbio de tempo; indica uma referência ao momento
atual vivido pelo Carnaval.
b) Pronome indefinido; expressa vagamente o momento
da ação.
c) Advérbio de tempo; indica uma referência exclusiva ao
momento de escrita da crônica.
d) Advérbio de modo; destaca a pouca relevância das
passistas na atualidade.
e) Advérbio de afirmação: realça a imagem negativa das
passistas, nos tempos atuais, incluindo o autor nesse
grupo que lhes nega importância.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) André pagou um produto em três etapas: 32% do valor

do produto na primeira etapa, 1 do restante na segunda

4

etapa e R$ 1.020,00 na terceira etapa. Se o produto foi
pago totalmente nas três etapas, então o valor total do
produto, em reais, é:
a) R$ 1.800,00
b) R$ 1.500,00
c) R$ 2.000,00
d) R$ 2.372,09
e) R$ 2.500,00
12) Foi perguntada a 300 pessoas a preferência entre dois
produtos A e B. Sabe-se que 124 preferem o produto A
e 72 pessoas têm preferência por ambos e que todas
preferem por um dos produtos, então o total de pessoas
que preferem o produto B é:
a) 248
b) 186
c) 176
d) 228
e) 154
13) Analisando os números escritos numa sequência
lógica: 3, 6, 10, 15, 21,..., podemos dizer que a soma
entre o décimo e décimo segundo termos é igual a:
a) 133
b) 111
c) 169
d) 183
e) 157
14) Dentre as alternativas, a única correta, em relação aos
conectivos lógicos, é:
a) O valor lógico da disjunção entre duas proposições é
falsa se o valor lógico de somente uma das proposições
for falso.
b) O valor lógico da conjunção entre duas proposições
é verdade se, o valor lógico de somente uma das
proposições for verdade.
c) O valor lógico do condicional entre duas proposições é
falsa se o valor lógico das duas proposições for falso.
d) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é
falsa se o valor lógico de somente uma das proposições
for falso.
e) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é
falsa se o valor lógico de somente uma das proposições
for falso.
15) A frase “Carlos não passou no vestibular, então
vai estudar numa faculdade particular”, equivale,
logicamente, à frase:
a) Carlos não passou no vestibular e vai estudar numa
faculdade particular.
b) Carlos passou no vestibular ou vai estudar numa
faculdade particular.
c) Se Carlos passou no vestibular, então não vai estudar
numa faculdade particular.
d) Carlos passou no vestibular e não vai estudar numa
faculdade particular.
e) Carlos não passou no vestibular ou vai estudar numa
faculdade particular.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Assinale a alternativa correta sobre as disposições da
Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
a) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH terá seu capital social parcialmente sob
a propriedade da União integralizado com recursos
oriundos, exclusivamente, de doações consignadas no
orçamento da União.
b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH terá seu capital social integralmente sob
a propriedade da União integralizado com recursos
oriundos de dotações consignadas no orçamento
da União, bem como pela incorporação de qualquer
espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em
dinheiro.
c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH terá seu capital social integralmente sob a
propriedade do município integralizado com recursos
oriundos de dotações consignadas no orçamento
da União, bem como pela incorporação de qualquer
espécie de bens e direitos não suscetíveis de avaliação
em dinheiro.
d) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH terá seu capital social parcialmente sob
a propriedade da União integralizado com recursos
oriundos, exclusivamente, de dotações consignadas no
orçamento do município.
e) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH terá seu capital social integralmente sob
a propriedade da União, Estados e Municípios
integralizado com recursos oriundos de dotações
consignadas no orçamento de cada um deles, bem
como pela incorporação de qualquer espécie de bens e
direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
17) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550
de 15/12/2011 sobre contratação de pessoal pela
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH,
assinale a alternativa correta.
a) Fica a EBSERH, para todos os fins, proibida de contratar
pessoal técnico e administrativo por processo seletivo
simplificado.
b) Fica a EBSERH, para fins de sua implantação, autorizada
a contratar pessoal técnico e administrativo por tempo
determinado, permitida uma única prorrogação, desde
que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 2
(dois) anos.
c) Fica a EBSERH, para fins de sua implantação,
autorizada a contratar pessoal técnico e administrativo
por tempo determinado, vedada qualquer prorrogação.
d) Fica a EBSERH, para fins de sua implantação,
autorizada a contratar, mediante processo seletivo
simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo
determinado.
e) Fica a EBSERH, para fins de sua implantação, autorizada
a contratar pessoal técnico e administrativo em regime
temporário de emprego, sendo que tais contratos não
podem ser renovados.
18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
S.A. – EBSERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, assinale a alternativa que apresenta
o órgão competente para fixar as orientações gerais
das atividades da EBSERH e autorizar a contratação de
auditores independentes.
a) Diretoria Executiva.
b) Diretoria Jurídica.
c) Conselho Fiscal.
d) Conselho Consultivo.
e) Conselho de Administração.

19) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO
INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES S.A. – EBSERH, sobre o que constitui:
“o conjunto das unidades integrantes da administração
central da EBSERH, cujas competências prioritárias
são a articulação, a coordenação, o monitoramento, a
avaliação, o planejamento e a gestão das finalidades da
empresa”.
a) Sede.
b) Filiais.
c) Unidades descentralizadas.
d) Sucursais.
e) Filiais centralizadas.
20) Assinale a alternativa correta nos termos do
REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSERH.
a) O Presidente da EBSERH constituirá Comissão de
Ética composta por seis servidores ou empregados
titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, e
seus respectivos suplentes.
b) O Presidente da EBSERH constituirá Comissão de
Ética composta por quatro servidores ou empregados
titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, e
seus respectivos suplentes.
c) O Presidente da EBSERH constituirá Comissão de
Ética composta por três servidores ou empregados
titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, e
seus respectivos suplentes.
d) O Presidente da EBSERH constituirá Comissão de
Ética composta por cinco servidores ou empregados
titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, e
seus respectivos suplentes.
e) O Presidente da EBSERH constituirá Comissão de
Ética composta por dois servidores ou empregados
titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, e
seus respectivos suplentes.
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução
histórica da organização do sistema de saúde no Brasil
e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS)
quanto ao ano em que as Secretarias de Saúde e de
Assistência Médica foram englobadas, passando a
constituir a Secretaria Nacional de Saúde, para reforçar
o conceito de que não existia dicotomia entre Saúde
Pública e Assistência Médica.
a) 1990.
b) 1956.
c) 1974.
d) 1967.
e) 1969.
22) Assinale a alternativa correta sobre os critérios
relevantes para a participação nos Conselhos de
Saúde, nos termos expressos da Resolução 453/2012
do Conselho Nacional da Saúde.
a) Tempo de formação, abrangência e ausência de
direcionamento por gênero.
b) Número de membros da instituição, representatividade
e capacidade financeira.
c) Tempo de formação, complementaridade do conjunto
da sociedade e capacidade financeira.
d) Representatividade, abrangência e complementaridade
do conjunto da sociedade.
e) Tempo de formação, número de membros da instituição
e representatividade.
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23) Assinale a alternativa correta sobre o orçamento
dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
a) O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento.
b) O orçamento do Conselho de saúde é imposto pelo
Poder Executivo.
c) O Conselho de Saúde não tem orçamento.
d) O orçamento do Conselho de saúde é imposto pelo
Ministério Público.
e) O orçamento do Conselho de saúde é imposto pelo
Poder Legislativo.
24) Assinale a alternativa correta nos termos expressos da
Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
a) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são
fechadas ao público.
b) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo,
a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário,
e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o
material de apoio às reuniões devem ser encaminhados
aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez)
dias;
c) Os Conselhos de Saúde são impedidos de buscar
auditorias externas sobre as contas e atividades do
Gestor do Sistema Único de Saúde.
d) O orçamento do Conselho de saúde é imposto pelo
Ministério Público.
e) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são
fechadas ao público e devem ser presididas pelo Diretor
Jurídico.
25) Assinale a alternativa correta sobre as disposições do
artigo 199 da Constituição Federal sobre a assistência
à saúde.
a) As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, sendo vedado tal acesso às entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
b) É permitida a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas com ou
sem fins lucrativos.
c) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias
humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e
transfusão de sangue e seus derivados, sendo livre a
comercialização.
d) É permitida a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções apenas às instituições privadas
desde que estas apresentem resultados positivos
quanto aos seus fins lucrativos.
e) É vedada a participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País,
salvo nos casos previstos em lei.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Avalie as três afirmações que se seguem, atribua
valores V (verdadeiro) ou F (falso), na ordem que são
apresentadas.
( ) A DORT só é caracterizada quando o fator gerador
da doença LER tenha sido o trabalho, e para tanto é
imprescindível uma vistoria no posto de trabalho para
comprovar a existência da tríade – tendão- trauma e
incapacidade.
( ) De acordo com nossas leis vigentes nem toda LER
pode ser comparada a uma DORT.
( ) “Tenossinovite” refere-se ao processo inflamatório da
membrana sinovial que recobre o tendão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F, F e V.
b) V, V e V.
c) V, V e F.
d) F, V e F.
e) F, V e V.
4

27) Preencha a lacuna do texto a seguir com a resposta
correta. No regime da CLT, em caso de acidente, com
afastamento, por mais de _________ dias, o trabalhador
tem direito a um ano de estabilidade após o seu regresso
às atividades laborativas.
a) Cem.
b) Noventa.
c) Sessenta.
d) Trinta.
e) Quinze.
28) Abaixo são descritas algumas instituições brasileiras
atuais que estão intimamente relacionadas à saúde do
trabalhador. Assinale a alternativa que indique apenas
as instituições corretas.
( ) DIESAT.
( ) INST.
( ) IAPAS.
De cima para baixo tem-se:
a) F, F e V.
b) V, F e V
c) V, V e V.
d) V, V e F.
e) F, V e F.
29) Sobre a OIT (Organização Internacional do Trabalho) é
correto o que se afirma em:
I. É um organismo tripartite, ou seja, sua composição
é formada por representantes de entidades de
trabalhadores, empregadores e governo, os três
principais atores do mercado de trabalho.
II. É o organismo responsável pelo controle e emissão de
normas referentes ao trabalho no âmbito internacional,
com o objetivo de regulamentar as relações de trabalho
por meio das convenções, recomendações e resoluções,
visando a proteger as relações entre empregados e
empregadores no âmbito internacional.
III. Escritório Central da OIT, onde se concentra a maioria
das atividades de administração, de pesquisa, de
produção de estudos e publicações, de reuniões
tripartites setoriais e de reuniões de comissões e
comitês, fica em Zurique, que é o órgão permanente da
Organização.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas a II está correta.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.
30) Os objetivos do PCMSO estão descritos a seguir, exceto
pelo que se lê na alternativa:
a) Exames para trabalho em altura e umidade.
b) Exames de Retorno do Trabalho.
c) Exames Pré-admissionais.
d) Exames Periódicos.
e) Exames Demissionais.
31) Complete o texto a seguir com a alternativa correta.
O SESMT é a sigla para Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho,
sendo uma equipe de profissionais da saúde, que
fica dentro das empresas, para proteger à integridade
física dos trabalhadores. O SESMT está estabelecido
____________.
a) No artigo 162 da consolidação das leis do trabalho e
regulamentado pela Nr-04.
b) No artigo 302 da consolidação das leis do trabalho e
regulamentado pela Nr-04.
c) No artigo 302 da consolidação das leis do trabalho e
regulamentado pela Nr-06.
d) No artigo 162 da consolidação das leis do trabalho e
regulamentado pela Nr-05.
e) No artigo 212 da consolidação das leis do trabalho e
regulamentado pela Nr-08.

32) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. A 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 Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da
saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
a) NR-02,
b) NR-14.
c) NR-17.
d) NR-13.
e) NR-07
33) Atribua valores V (verdadeiro) ou F (Falso) às afirmações
que seguem, tendo como pressuposto a legislação
pertinente dos serviços especializados em engenharia
e segurança e em medicina do trabalho. Assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta de cima
para baixo.
( ) As empresas cujos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
são exigidos de acordo com a NR, e não possuam
médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança
do trabalho, poderão se utilizar dos serviços destes
profissionais existentes nos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho,
se estes tiverem atribuição concedida pelo MTE.
( ) Compete aos profissionais integrantes dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho manter permanente
relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de
suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendêla, conforme dispõe a NR 5.
( ) Compete aos profissionais integrantes dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho determinar, 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
- EPI, de acordo com o que determina a NR 6, desde
que a concentração, a intensidade ou característica do
agente assim o exija.
De cima para baixo, tem-se:
a) V, V e F.
b) F, V e V.
c) V, F e V.
d) F, V e F.
e) V, V e V.
34) Assinale a alternativa associada ao texto que segue. É
um índice que se refere a avaliação feita pelo médico do
trabalho sobre o resultado de determinados exames.
A ultrapassagem dos limites impostos pelo índice,
significa que o trabalhador sofreu exposição excessiva
a determinados produtos químicos.
a) PAIRO.
b) PPEB.
c) INQU.
d) IBMP.
e) PAIR.

Responda as três próximas questões com base na NR-32
(Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).
35) O PPRA, além do previsto na NR-09, na fase de
reconhecimento, deve conter a identificação dos riscos
biológicos mais prováveis, em função da localização
geográfica e da característica do serviço de saúde e
seus setores, considerando o que se descreve a seguir,
exceto pelo que se lê na alternativa:
a) Persistência endêmica (viral ou bacteriana) do agente
consoante com a fragilidade do local.
b) Persistência do agente biológico no ambiente.
c) Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do
agente.
d) Fontes de exposição e reservatórios.
e) Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos.
36) O empregador deve vetar:
I. A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos
previstos.
II. O uso de adornos e o manuseio de lentes de contato
nos postos de trabalho.
III. O consumo de alimentos e bebidas nos postos de
trabalho.
IV. A guarda de alimentos em locais não destinados para
este fim.
V. O uso de calçados abertos.
Das afirmações apresentadas, estão corretas:
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III, IV e V.
c) I, II, III, IV e V.
d) Apenas I, II, IV e V.
e) Apenas I, II, III e IV.
37) Quanto à vacinação dos trabalhadores.
I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser
fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa
contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no
PCMSO.
II. A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico
individual do trabalhador, previsto na NR-04.
III. O empregador deve fazer o controle da eficácia da
vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério
da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário,
seu reforço.
Das afirmações apresentadas, estão corretas.
a) Apenas I e III.
b) Apenas I e II.
c) I, II e III.
d) Apenas a III.
e) Apenas II e III.
38) O órgão responsável por planejar e executar atividades
de acreditação de laboratórios de calibração e de
ensaios de avaliação de conformidade de produtos
para EPI e EPC é o descrito na alternativa:
a) ABNT.
b) INMETRO.
c) FUNDACENTRO.
d) CINMETRO.
e) MTE.
Responda as questões 39 e 40 com base em seus
conhecimentos da norma NR-26 (Sinalização de Segurança).
39) As cores na sinalização têm como objetivos o que se
descreve a seguir, exceto pelo que se lê na alternativa:
a) Identificar equipamentos de segurança.
b) Identificar canalizações.
c) Delimitar áreas.
d) Selecionar o tipo de sistema de segurança envolvido no
setor.
e) Advertir quanto a riscos.
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40) De acordo com a norma, o retângulo onde se encontra
a palavra segurança deve estar na cor indicada na
alternativa:

a)
b)
c)
d)
e)

Preto.
Verde.
Vermelha.
Amarela.
Cinza.

41) As cores da placa apresentada a seguir, de acordo com
a NR são as descritas na alternativa.

a)
b)
c)
d)
e)

Painel preto, e a escrita mais figura na cor branca.
Painel branco, e a escrita mais figura na cor laranja.
Painel branco, e a escrita mais figura na cor púrpura.
Painel branco, e a escrita mais figura na cor amarela.
Painel preto, e a escrita mais figura na cor amarela.

42) De acordo com o código 135 do código penal todo
cidadão é obrigado a prestar auxílio a quem esteja
necessitando, tendo três formas isso: atender, auxiliar
quem esteja atendendo ou solicitar auxílio, sob pena de
detenção de um a seis meses ou pagamento de multa.
Existem exceções da lei (em relação a atender e/ou
auxiliar) para os cidadãos a seguir, exceto pelo que se
lê na alternativa:
a) Menor de dezesseis anos.
b) Deficientes mentais.
c) Gestantes a partir do terceiro mês.
d) Maiores de sessenta anos.
e) Deficientes visuais e físicos (incapacitados).
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43) A seguir são descritas algumas classificações para
o estado de choque de um acidentado. Assinale a
alternativa que NÃO está correta.
a) ANAFILÁTICO - Por reação alérgica a uma determinada
substância, em indivíduos previamente sensibilizados,
ocasionando edemas e vasodilatação.
b) NEUROGÊNICO - As toxinas de infecção graves
causam dilatação dos vasos, acúmulo de sangue
nos vasos capilares pequenos e invasão dos vasos
sanguíneos por bactérias.
c) PSICOGÊNICO - Algo psicológico afeta a vítima; o
sangue drena da cabeça e se acumula no abdome,
causando desmaios.
d) CARDIOGÊNICO - Ocasionado por disfunção do coração
como bomba, dificultando sua capacidade de ejeção.
e) HEMORRÁGICO - É caracterizado pela própria perda
de sangue.
44) Num eventual risco de incêndio, os gestores de
segurança da empresa devem ter ciência de que os
exercícios de combate ao fogo aplicados periodicamente
sejam eficazes. Evacuação do local ordenada e
tranquila, cabeças de fila devidamente capacitadas, e
caminhos e portas bem sinalizados. Também é de suma
importância a identificação das classes do fogo pelos
funcionários treinados. Correlacione as descrições que
se seguem com suas respectivas classes e assinale a
alternativa correta.
I. Quando
ocorrem
em
equipamentos
elétricos
energizados como motores, transformadores, quadros
de distribuição, fios.
II. São materiais de fácil combustão com a propriedade
de queimarem em sua superfície e profundidade, e que
deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibras.
III. Elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio.
IV. São considerados inflamáveis os produtos que queimam
somente em sua superfície, não deixando resíduos,
como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina.
a) I-C, II-A, III-B e IV-D.
b) I-B, II-C, III-D e IV-A.
c) I-C, II-A, III-D e IV-B.
d) I-C, II-D, III-A e IV-B.
e) I-B, II-A, III-D e IV-C.
45) Atribua valores V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmações
que se seguem.
( ) Doenças do trabalho são aquelas que são adquiridas na
sequência do exercício do trabalho em si.
( ) Doenças profissionais são aquelas decorrentes das
condições especiais em que o trabalho é realizado.
( ) A incapacidade parcial é a perda da capacidade para o
trabalho por um período limitado de tempo, após o qual
o trabalhador retorna às suas atividades normais.
De cima para baixo, tem-se:
a) F, V e V
b) V, F e V.
c) F, F e F.
d) V, V e F.
e) V, V e V.
46) É considerado como um risco ocupacional em potencial
para trabalhadores que manipulam herbívoros e seus
produtos o que se descreve na alternativa:
a) Carbúnculo.
b) Botulismo.
c) Febre do Nilo Ocidental.
d) Febre Purpúrica Brasileira.
e) Tracoma.

47) Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios
psicológicos e fisiológicos e provocar sérios danos
à saúde do trabalhador porque produzem alterações
no organismo e estado emocional, comprometendo
sua produtividade, saúde e segurança. A seguir são
descritos fatores que possam levar a esse tipo de risco.
I. Ritmo excessivo de trabalho.
II. Monotonia.
III. Repetitividade.
IV. Levantamento peso.
V. Postura inadequada.
São considerados riscos ergonômicos os itens:
a) Apenas I, III, IV e V.
b) Apenas III, IV e V.
c) Apenas, I, IV e V.
d) Apenas II, III, IV e V.
e) I, II, III, IV e V.
48) Preencha a lacuna do texto a seguir com a resposta
correta. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente
devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento
de nível de pressão sonora operando no circuito de
compensação (A) e circuito de resposta lenta. As
leituras sempre devem ser feitas próximas ao ouvido do
trabalhador. O tempo de exposição não deve exceder a
______ horas no caso da exposição ser de 85 dB (A).
a) Quatro.
b) Oito.
c) Duas.
d) Seis.
e) Cinco.
49) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. Conforme dispõe a ______, a empresa é
obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação
e funcionamento, se assim a atividade exigir.
a) NR-8.
b) NRF-10.
c) NR-6.
d) NR-4.
e) NR-12.

50) Analise as afirmativas corretas tendo como tema
central o Código de Ética dos profissionais da saúde.
I. Respeitar a libido do paciente, conquistando
gradualmente a confiança técnica, ética e moral do
paciente. Desta forma todo procedimento realizado
deve ser explanado, fazendo com que o mesmo se
mantenha sempre seguro.
II. Não divulgar, em particular ou em público, quaisquer
informes que tenham origem nas palavras dos pacientes,
mesmo que estes tenham dito que os mesmos não eram
segredáveis. Da mesma forma não se deve manter
em sigilo as informações clínicas ou de estudo clínico
compartilhadas entre a equipe multidisciplinar com o
paciente.
III. Ter cuidado ao gerar aproximações emocionais com
um paciente. Deve haver uma separação formal do
profissional e do amigo, do profissional e do esposo.
Deve-se utilizar de um ritual formal a ser incorporado
para que haja uma sinalização da distinção destas
partes do todo.
IV. É dever de cada profissional estadiar e admitir os
limites de intervenção técnica e ética de sua profissão,
encaminhando o paciente a um especialista de acordo
com as necessidades clinicas específicas de cada
situação, sempre explicando claramente ao paciente.
V. Comentar casos de pacientes com outros pacientes com
a intenção de encorajá-los, pois isto traz tranquilidade
ao enfermo.
Estão corretas:
a) Apenas, I, II, III e V.
b) Apenas I, III, IV e V.
c) Apenas, II, III e IV.
d) Apenas, I, III e IV.
e) Apenas II, III e V.
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