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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

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

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. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. 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 (sessenta) 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 
ruídos, 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. 



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. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar 
“RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015
 

A caixinha de remédio como você conhece deve 
mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar 
a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, 
que determina que cada caixinha será rastreável a 
partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-
se que um a cada cinco medicamentos vendidos no 
Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para 
que as agências regulatórias como a Anvisa possam 
saber o caminho que um medicamento faz, desde o 
momento da fabricação até a comercialização.  O 
consumidor também terá parte nisso: será possível 
verificar a partir do código da caixa se o remédio é 
verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam 
no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até 
dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até 
dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar 
o prazo de adequação para só depois de 2025. As 
informações sobre o consumo de medicamentos de 
todos os brasileiros, e portanto as informações de 
demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande 
valor para obter informações sobre a venda de 
remédios para poder definir estratégias de marketing 
e a atuação dos representantes de laboratórios 
junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro 
e viagens pelo número de prescrições). Existem 
empresas que pagam farmácias para obter dados de 
médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem 
à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação 
seria passada para o governo. Mas a regulamentação 
feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam 
armazenadas essas informações e quem teria acesso 
a elas. Apenas fica determinado que a indústria é 
responsável pela segurança da cadeia desde a saída 
da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas 
pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias 
terem de reportar cada venda às farmacêuticas. 
Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de 
lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia 

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. 
“Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade 
da informação prevista na Constituição. Com todas 
essas informações à mão, fabricantes poderão 
alijar empresas, manipular preços e dominar a 
concorrência”, afirmou o presidente executivo da 
Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um 
prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - 
entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa 
operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado 
que pede alterações no envio de informações sobre 
os medicamentos e propõe um prazo maior para 
adequação. No projeto, do senador Humberto Costa 
(PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha 
seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o 
governo federal construa seu próprio banco de dados 
para armazenar e consultar todas as movimentações 
dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador 
pede mais 10 anos após a aprovação da lei para 
que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só 
passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou 
que o prazo de dez anos pode não ser necessário e 
que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser 
colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas 
que respondem por mais de 50% dos medicamentos 
comercializados no Brasil, afirma estar preparada 
para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões 
de caixinhas por ano com o código individual para 
o rastreamento. “Já estamos preparados para 
cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito 
importante não só para evitar a falsificação mas 
também para aumentar a transparência ao longo da 
cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de 
tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou 
o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, 
Marcelo Liebhardt. 

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve 
encarecer o produto final: “a implantação do 
rastreamento de medicamentos promove um retorno 
significativo na redução de custos de produção, de 
controles e gerenciamento de estoques, evitando 
perdas e impulsionando o processo produtivo e de 
disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-no-
ticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-

de-2016.htm



4 Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que corresponde ao tema 
central do texto.

(A) Falsificação de medicamentos.
(B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
(C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
(D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
(E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é possível afirmar que, 
com a nova lei, 

(A) somente as caixinhas com o código 2D serão 
rastreadas. 

(B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade 
dos medicamentos.

(C) a Anvisa poderá saber o caminho que um 
medicamento faz, desde o momento da fabricação 
até o consumidor final.

(D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
(E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de 

rastreamento deverá ser implantado.
 

QUESTÃO 03
Em ‘“Mais de 180 mil estabelecimentos - entre 
farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma 
complexa operação logística’”, as aspas foram 
empregadas no texto 

(A) para indicar uma citação. 
(B) para delimitar o título da obra que será publicada.
(C) para ironizar a situação considerada absurda.
(D) para expressar uma opinião do autor do texto.
(E)  inadequadamente.

QUESTÃO 04
Em “A caixinha de remédio como você conhece 
deve mudar em breve”, 

(A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo 
presente do subjuntivo.

(B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o 
verbo “deve” estar conjugado no tempo presente 
do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer 
em um tempo futuro.

(C) o verbo “mudar” na locução  verbal “deve mudar” 
está conjugado no tempo futuro do indicativo.  

(D) os verbos “conhece” e “deve” , apesar de estarem 
conjugados no tempo presente, remetem a ações 
futuras.

(E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é 
um verbo auxiliar que indica possibilidade. 

QUESTÃO 05
Em “Estima-se que um a cada cinco 
medicamentos vendidos no Brasil seja 
falsificado”, 

(A) “seja falsificado” deveria estar no plural para 
concordar com “cinco medicamentos”. 

(B) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “Brasil”.

(C) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “um”.

(D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o 
sujeito é indeterminado. 

(E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar 
com “medicamento”, termo que está elíptico após o 
termo “um”.

QUESTÃO 06
Em “As informações sobre o consumo de 
medicamentos de todos os brasileiros, e 
portanto as informações de demanda e vendas, 
são muito valiosas”, 

(A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são 
muito valiosas” foi empregada inadequadamente, 
pois não se separa sujeito de verbo. 

(B)  o verbo “são” se encontra no plural para concordar 
com o seu sujeito antecedente “vendas”.

(C) como o verbo “ser” pode concordar com o 
predicativo, nesse caso, ele está concordando com 
“valiosas”. 

(D) a informação que está entre vírgulas apresenta 
um detalhe referente ao que se apresenta na 
expressão anterior.

(E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter 
sido a causa da concordância inadequada do verbo, 
que ficou longe e não estabeleceu concordância 
com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cujo “para” em destaque 
NÃO tem função de introduzir uma ideia de 
finalidade.

(A) “a indústria  farmacêutica gasta um grande valor 
para obter informações sobre a venda de remédios”. 

(B) “obter informações sobre a venda de remédios para 
poder definir estratégias de marketing e a atuação 
dos representantes de laboratórios...”.

(C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu 
próprio banco de dados (...) para que o governo 
federal construa seu próprio banco de dados”.

(D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o 
prazo de adequação para só depois de 2025.”

(E) “que o governo federal construa seu próprio banco 
de dados para armazenar e consultar todas as 
movimentações dos medicamentos.
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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 OQUESTÃO 08
Em “Há um projeto de lei em tramitação 
no Senado que pede alterações no envio 
de informações sobre os medicamentos e 
propõe um prazo maior para adequação”, o 
termo em destaque

(A) funciona como conjunção integrante. 
(B) retoma o termo antecedente “Senado”.
(C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
(D) remete ao termo “tramitação”  mencionado 

anteriormente.
(E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu 

lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que todas as 
palavras apresentam dígrafo.  

(A) Paraguai – trato - galho. 
(B) Chave – carro - campeão.
(C) Chuva – pedra - campeão.
(D) Passo – chave – trigo.
(E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra ou 
expressão em destaque NÃO tem a função de 
caracterizar o termo antecedente.

(A) “terão de se adequar tecnologicamente”. 
(B) “propõe um prazo maior para adequação”.
(C) “cada membro da cadeia”.
(D) “55 empresas farmacêuticas”.
(E) “promove um retorno significativo”.

QUESTÃO 11
A negação de “Todos os candidatos vão 
passar no concurso” é

(A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
(B) “Existe apenas um candidato que vai passar no 

concurso”.
(C) “Existe apenas um candidato que não vai passar 

no concurso”.
(D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
(E) “Todos os candidatos não vão passar no 

concurso”.

QUESTÃO 12
Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, 
quantas garrafas térmicas de 3/5 de litros ela 
poderá encher?

(A) 9
(B) 12
(C) 15
(D) 20
(E) 25

QUESTÃO 13
Em um jantar, foram servidas duas opções 
de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar 
havia 65 pessoas, das quais 40 comeram 
carne de boi, 20 comeram carne de frango e 
10 não comeram nenhuma das duas carnes. 
Então, quantas pessoas comeram carne de 
boi, mas não comeram carne de frango?

(A) 5
(B) 15
(C) 30
(D) 35
(E) 45

QUESTÃO 14
Dos 5000 candidatos inscritos para uma 
prova de concurso, 30% fizeram algum 
tipo de cursinho particular. Sabendo disso, 
quantos candidatos não fizeram nenhum tipo 
de cursinho particular?

(A) 4000
(B) 3500
(C) 3000
(D) 2500
(E) 1500
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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 15
Na sequência dos números pares iniciada 
pelo número 14, qual é a soma do terceiro 
termo com o quinto termo?

(A) 32
(B) 36
(C) 40
(D) 42
(E) 48

QUESTÃO 16
De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, 
que autorizou a criação da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale 
a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é uma empresa pública unipessoal 
e terá seu capital social integralmente sob a 
propriedade da União.

(B)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(C)  A EBSERH é uma empresa privada e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(D)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social dividido entre a iniciativa privada e 
a União, de forma igualitária.

(E)  A EBSERH é uma sociedade pública e seu capital 
social poderá ser aberto à iniciativa privada, 
desde que, ao menos metade, permaneça como 
propriedade da União.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11,  
a EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas

(A)  públicas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(B)  privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(C)  públicas quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas quanto aos 
direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

(D)  privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

(E)  públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18
De acordo com o que dispõe o Estatuto 
Social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (aprovado pelo Decreto                              
nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde, 
portanto, no desenvolvimento de suas atividades 
de assistência à saúde, a EBSERH deve 
observar as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.

(B)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Educação 
e, mesmo quando no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH é 
dispensada de observar as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

(C)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Previdência Social e, no desenvolvimento 
de suas atividades de assistência à saúde, a 
EBSERH observará as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

(D)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, 
mas, no desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH é vinculada ao 
Ministério da Saúde.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Educação e, no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH 
observará as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.  

QUESTÃO 19
De acordo com as disposições do Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, são Órgãos 
de Administração:

(A)  Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
(B)  Diretoria Executiva, Comissão de Controle 

Interno e Auditoria Interna.
(C)  Conselho de Administração, Diretoria Executiva 

e Conselho Consultivo. 
(D)  Conselho de Administração, Conselho Consultivo 

e Conselho Fiscal.
(E)  Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão 

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

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno 
da EBSERH - 2ª revisão, designar os 
componentes da Comissão de Ética da 
EBSERH, compete ao 

(A)  Presidente da República.
(B)  Diretor de Gestão às Pessoas.
(C)  Conselho Fiscal.
(D)  Presidente da EBSERH.
(E)  Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 21
De acordo com as diretrizes da Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o 
Plenário dos Conselhos de Saúde

(A)  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.

(B)  se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses 
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 15 (quinze) dias.

(C)  se reunirá, no mínimo, uma vez por semana 
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 24 (vinte e quatro) 
horas.

(D)  se reunirá em todos os finais de semana 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 24 (vinte e quatro) 
horas.

(E)  se reunirá, no mínimo, a cada ano 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 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22
De acordo com o que expressa a Constituição 
Federal, no que tange a participação da 
iniciativa privada na assistência à saúde, 
assinale a alternativa correta.

(A)  As instituições privadas não poderão participar 
do Sistema Único de Saúde. Somente será 
possível, segundo diretrizes deste e mediante 
convênio, participação de entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos.

(B)  As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, vedada a 
participação de entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos.

(C)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante contrato de direito público, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

(D)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante convênio com as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

(E)  As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23
De acordo com as disposições da Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a 
exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, 
bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica 
são atribuições

(A)  do Conselho da Saúde, assessorado pelo 
Ministério de Ciências e Tecnologia.

(B)  do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
assessorado pela Conferência Nacional de 
Saúde.

(C)  do Ministério da Saúde, assessorado pelo 
Conselho Nacional de Saúde.

(D)  do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS.

(E)  exclusivas do Município, assessorado pela 
Conferência Nacional de Saúde.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O SQUESTÃO 24
De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal 
serão

(A)  destinados, pelo menos sessenta por cento, aos 
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

(B)  destinados, pelo menos sessenta por cento, aos 
Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

(C)  destinados, pelo menos setenta por cento, aos 
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

(D)  destinados, pelo menos setenta por cento, aos 
Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

(E)  divididos igualitariamente.

QUESTÃO 25
De acordo com as definições do Decreto 
Presidencial nº 7.508/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Portas de Entrada são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para 
definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS.

(B)  A Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde (RENASES) compreende todas as ações 
e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.

(C)  A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto 
com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes 
a serem observadas na elaboração dos planos 
de saúde, de acordo com as características 
epidemiológicas e da organização de serviços 
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.  

(D)  O processo de planejamento da saúde será 
descendente e independente, desde o nível 
federal até o local, devendo, no entanto, ser 
ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das 
políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros.

(E)  O Conselho de Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME) e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em 
âmbito nacional.

QUESTÃO 26
Paciente masculino, 65 anos, é mecânico 
em uma transportadora, em seu dia de 
sobreaviso, foi chamado para socorrer um 
dos caminhões que encontrava na estrada 
há 100 km da sede da empresa. Dirigiu-se 
ao local com seu carro particular, realizou 
o serviço e, ao retornar, sofreu um acidente 
fatal. Sobre essa situação, é correto afirmar 
que 

(A) não há qualquer possibilidade de considerá-la 
acidente de trabalho.

(B) somente não é considerada acidente de trabalho 
devido à utilização de carro particular para 
atender ao chamado.

(C) após análise dos detalhes da situação é possível 
enquadrá-la como acidente de trabalho.

(D) a ocorrência do acidente fora do município sede 
da empresa descaracteriza acidente de trabalho.

(E) para ser caracterizado como acidente de 
trabalho o veículo deve ser obrigatoriamente de 
propriedade da empresa.

QUESTÃO 27
Paciente, 52 anos, sexo feminino, deu entrada 
no pronto atendimento com queixa de cefaleia 
intensa de início súbito e escotomas visuais. 
Durante a verificação de sinais vitais, aferiu-
se PA de 210/150 mmHg, tendo sido prescrito 
nitroprussiato de sódio. Assinale a alternativa 
correspondente ao cuidado de enfermagem 
importante na administração dessa droga.

(A) Administração da droga pura em bólus. 
(B) Adicionar metroclopramida à solução para 

prevenção de vômitos. 
(C) Utilização de equipo macrogotas em vazão livre 

para administração. 
(D) A aferição de pressão arterial deverá ocorrer 

exclusivamente no início da infusão da droga e 
após seu término.

(E) Utilização de frasco de infusão protegido da luz 
para garantia de estabilidade da solução.

QUESTÃO 28
Paciente, 73 anos, sexo masculino, é levado 
ao serviço de emergência com queixa de 
dispneia/sufoco de início súbito enquanto 
assistia televisão, mas refere que já havia 
apresentado episódios de cansaço e falta de 
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ar. Apresenta taquipneia (30/min), respiração 
acentuada, com discreta cianose perioral, 
ansiedade, pressão arterial = 180/120 mmHg, 
frequência cardíaca = 110/minuto. A ausculta 
pulmonar revela estertores crepitantes 
bilaterais. O paciente foi diagnosticado 
com edema agudo de pulmão, medicado 
e segue consciente, em observação. A 
prescrição de enfermagem para o adequado 
posicionamento desse paciente é

(A) trendelemburg, sempre que possível, com 
membros inferiores fletidos.

(B) decúbito ventral com membros inferiores 
estendidos.

(C) decúbito dorsal com cabeceira a, no máximo, 30° 
de elevação e sempre com membros inferiores 
elevados. 

(D) decúbito dorsal, com cabeceira elevada, na 
posição sentada e, sempre que possível, 
membros inferiores pendentes.

(E) decúbito lateral esquerdo com membros 
inferiores fletidos.

QUESTÃO 29
A Teoria das  Relações  Interpessoais   
introduziu um novo paradigma para 
enfermagem, que se processa entre a 
enfermeira e o paciente. A autora dessa teoria 
é

(A) Hildegard Peplau. 
(B) Wanda Horta.
(C) Madeleine Leininger.
(D) Imogene King.
(E) Dorothea Orem. 

QUESTÃO 30
A Brucelose é uma doença frequente em 
trabalhadores que lidam com gado e no 
beneficiamento de leite e derivados. Sobre 
essa patologia, assinale a alternativa correta.

(A) A única maneira de confirmar o caso é mediante 
cruzamento de história epidemiológica com 
o quadro clínico de febre de início agudo ou 
insidioso.

(B) Trata-se de doença de notificação compulsória 
tanto para casos individuais quanto para 
surtos. 

(C) O tratamento padronizado consiste na 
administração endovenosa de ceftriaxona 2g/dia 
e Cefepime 1g/dia por 10 dias. 

(D) Dentre suas complicações, pode ocorrer 
infecções do aparelho genitourinário e redução 
de potência sexual. 

(E) É também conhecida como Febre do Vale de 
São Joaquim, febre do deserto e reumatismo do 
deserto.

QUESTÃO 31
Essa Teoria Administrativa surge de 
estudos do biólogo alemão Ludwig Von 
Bertalanfly publicados entre 1950 e 1968 e 
busca formulações conceituais passíveis 
de aplicação na realidade empírica. Essa 
teoria considera que interação significa 
que os elementos estão em relação e 
que o comportamento desses elementos 
modificam-se quando há mudança na relação. 
O nome da teoria a que se refere o enunciado 
é

(A) Teoria Científica.
(B) Teoria dos Sistemas.
(C) Teoria Burocrática.
(D) Teoria Z.
(E) Teoria do Desenvolvimento Organizacional.

QUESTÃO 32
Paciente de 25 anos, sexo feminino, 
publicitária, relata que sentiu uma picada 
em região escapular sem dor no momento. 
Em menos de 24 horas, iniciou dor local 
de moderada a intensa, mal-estar e 
febre. Procurou o pronto atendimento no 
qual recebeu tratamento sintomático e 
permaneceu em observação, evoluindo 
com insuficiência renal aguda. No local da 
lesão, foi observada pequena vesícula de 
conteúdo escuro que evoluiu para lesão 
eritematovinhosa, entremeada por pequenas 
vesículas de conteúdo sero-hemorrágico, 
circundada por halo claro, sugestivo de placa 
marmórea e posterior área de necrose seca. 
O acidente descrito é compatível com

(A) Loxoscelismo.
(B) Acidente Crotálico.
(C) Acidente Laquético.
(D) Acidente Botrópico.
(E) Escorpianismo.

QUESTÃO 33
A Resolução do Conselho Federal 
de Enfermagem que dispõe sobre 
a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem é a

(A) Resolução COFEN-212/1998. 
(B) Resolução COFEN-358/2009.
(C) Resolução COFEN-292/2004. 
(D) Resolução COFEN-270/2002. 
(E) Resolução COFEN-424/2012.
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QUESTÃO 34
Paciente masculino, 65 anos, trabalhou 
durante 30 anos em uma indústria de telhas, 
tendo evoluído com quadro de dificuldade 
respiratória importante relacionado, após 
as devidas avaliações, ao exercício laboral. 
Em ação judicial movida contra a ex-
empregadora, teve sentença a seu favor 
devido ao entendimento do juiz de que houve 
descumprimento das normas de segurança 
no trabalho. Tais sentenças consideraram 
que ouve exposição nociva do trabalhador 
a níveis elevados de amianto. Sobre essa 
substância, é correto afirmar que

(A) embora exista determinação de níveis tolerados 
apenas o amianto do tipo anfibólio é autorizado 
em todos os países do mundo. 

(B) está exclusivamente relacionada ao câncer 
de pulmão em trabalhadores expostos a essa 
substâncias.

(C) é também conhecida como monóxido de 
hidrogênio e por isso apresenta toxicidade.

(D) tem relação direta com a ocorrência de asbestose 
em trabalhadores.

(E) a ação desse hidrocarboneto se relaciona à 
ocorrência de leucemias.

QUESTÃO 35
Paciente, 24 anos,  está  em  observação devido 
à intoxicação exógena por organofosforado, 
apresentando tosse, rouquidão, irritação de 
garganta, dispneia e hipertensão arterial. Em 
relação às fases da intoxicação, assinale a 
alternativa que apresenta a definição correta.

(A) Fase Exposição: É a fase em que há alterações 
patológicas detectáveis mediante provas 
diagnósticas, caracterizando os efeitos nocivos 
provocados pelo toxicante no organismo. 

(B) Fase Toxicocinética: É a fase em que as 
superfícies externa ou interna do organismo 
entram em contato com o toxicante. 

(C) Fase Toxidinâmica: Compreende a interação 
entre as moléculas do toxicante e os sítios 
de ação, específicos ou não, dos órgãos 
e, consequentemente, o aparecimento de 
desequilíbrio homeostático. 

(D) Fase Toxicocinética: É a fase em que há 
alterações patológicas detectáveis mediante 
provas diagnósticas, caracterizando os efeitos 
nocivos provocados pelo toxicante no organismo.

(E) Fase exposição: Inclui todos os processos 
envolvidos na relação entre a disponibilidade 
química e a concentração do fármaco nos 
diferentes tecidos do organismo.

QUESTÃO 36
Como forma de promoção de seu trabalho, 
uma enfermeira está fazendo uso da mídia 
por meio de entrevistas sobre assuntos 
relevantes para a comunidade e de anúncios 
impressos oferecendo seus serviços. 
Conforme o código de ética dos profissionais 
de enfermagem, essas suas ações estão

(A) corretas, visto que é direito utilizar-se de veículo 
de comunicação para conceder entrevistas ou 
divulgar eventos com finalidade educativa e de 
interesse social.

(B) incorretas, pois é proibido fazer uso da imagem 
da profissão sem autorização expressa do 
COFEN. 

(C) incorretas, visto que é proibido utilizar-se 
de veículo de comunicação para conceder 
entrevistas, independente da motivação.

(D) incorretas, pois é proibido anunciar a prestação 
de serviços, independente de sua habilitação, 
pois expõe a classe.

(E) corretas, pois é permitido fazer uso da imagem 
da profissão, inclusive divulgando honorários 
inferiores aos praticados pelos demais 
profissionais, para conquistar clientela.

QUESTÃO 37
O período de carência é o número mínimo 
de contribuições mensais indispensáveis 
para que o beneficiário faça jus ao benefício. 
O período de carência para o benefício de 
aposentadoria por idade para trabalhador 
urbano,  que se filiou à Previdência Social 
após o ano de 1992, é de

(A) 90 meses. 
(B) 180 meses. 
(C) 270 meses.
(D) 360 meses.
(E) 480 meses.

QUESTÃO 38
Conforme disposto na Norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho 
nº 20, é correto afirmar que

(A) no exame médico de retorno ao trabalho deverá 
ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia 
da volta ao trabalho de trabalhador ausente 
por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, 
por motivo de doença ou acidente, de natureza 
ocupacional ou não, ou parto.  

(B) é obrigatório que os projetos de instalações 
elétricas especifiquem dispositivos de 
desligamento de circuitos que possuam recursos 
para impedimento de reenergização, para 
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sinalização de advertência com indicação da 
condição operativa. 

(C) no processo de transferência de inflamáveis 
e líquidos combustíveis, deve-se implementar 
medidas de controle operacional e/ou de 
engenharia das emissões fugitivas, emanadas 
durante a carga e descarga de tanques fixos e 
de veículos transportadores, para a eliminação 
ou minimização dessas emissões.

(D) é proibido o acesso de trabalhadores à 
embarcações em equipamentos de guindar, 
exceto em operações de resgate e salvamento 
ou quando forem utilizados cestos especiais 
de transporte, desde que os equipamentos 
de guindar possuam condições especiais de 
segurança e existam procedimentos específicos 
para tais operações.

(E) devem ser previstos dispositivos para reter o 
animal de médio e grande porte no caso de um 
atordoamento falho ou de procedimentos de 
não atordoamento que possam gerar riscos ao 
trabalhador devido à movimentação dos animais.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que apresenta a doença 
ou afecção que garante ao cidadão segurado 
da Previdência Social o pedido de benefício 
de aposentadoria com isenção de carência.

(A) Amputação de quaisquer membros.
(B) Hepatite assintomática.
(C) Espondiloartrose anquilosante.
(D) Depressão sem alienação mental.
(E) Lesão por esforço repetitivo.

QUESTÃO 40
A Norma Regulamentadora (NR) do Ministério 
do Trabalho e Emprego que dispõe sobre o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
é a

(A) NR-32.
(B) NR-16.
(C) NR-05.
(D) NR-18.
(E) NR-09.

QUESTÃO 41
Conforme a Norma Regulamentadora nº 24, 
a qual dispõe sobre Condições Sanitárias 
e de Conforto nos Locais de Trabalho, fica 
estabelecido que

(A) a capacidade máxima de cada dormitório será de 
200 operários. 

(B) é exigida a existência de refeitório nos 

estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 
até 100 empregados. 

(C) será  exigido, no conjunto de instalações 
sanitárias, um lavatório para cada 30 
trabalhadores nas atividades ou operações 
insalubres.

(D) será exigido um chuveiro para cada 50 
trabalhadores nas atividades ou operações 
insalubres, ou nos trabalhos com exposição a 
substâncias tóxicas.

(E) as paredes dos  vestiários deverão ser 
construídas em alvenaria de tijolo comum ou de 
concreto e revestidas com material impermeável 
e lavável.

QUESTÃO 42
O descarte adequado de resíduos biológicos 
de fácil putrefação, contaminados por 
radioisótopos, requer

(A) acondicionar, manter conforme rejeito radiotivo e 
incinerar. 

(B) acondicionar, manter conforme rejeito radiotivo e 
sob refrigeração. 

(C) acondicionamento em saco preto e aterro 
sanitário.

(D) incineração e acondicionamento em saco branco 
leitoso.

(E) autoclavação.

QUESTÃO 43
No que se refere aos direitos de associação e 
representação, assinale a alternativa correta.

(A) A fundação de sindicato depende legalmente de 
autorização do Estado.

(B) É facultada a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho. 

(C) Após a aposentadoria, o filiado perde seu direito 
a votação nas organizações sindicais.

(D) A filiação do trabalhador ao sindicato 
representativo é obrigatória. 

(E) Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria.

QUESTÃO 44
Considerando a classificação de resíduos 
em serviços de saúde, assinale a alternativa 
do grupo que corresponde aos objetos 
ou instrumentos perfurocortantes ou 
escarificantes que podem ou não apresentar 
risco de contaminação.

(A) Grupo A.
(B) Grupo B.
(C) Grupo C.
(D) Grupo D. 
(E) Grupo E.
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QUESTÃO 45
Paciente, 73 anos, sexo masculino, foi 
admitido no serviço com hipertensão 
importante, cefaleia, visão turva, salivação, 
cólicas e náuseas. Ao exame físico, 
apresentou FC: 130 bpm, pressão arterial de 
160/110 mmHg, frequência respiratória de 
30 mpm, pele e diâmetro de ambas  pupilas 
de 2mm não responsivas a luz, ausculta 
pulmonar com sibilos bilaterais e roncos 
difusos. Família relata que o paciente havia 
passado o dia pulverizando a plantação com 
inseticida. O diagnóstico médico apontado 
para o caso é de intoxicação exógena por 
anticolinesterásicos. A descrição das pupilas 
desse paciente corresponde a um achado 
frequente em casos de intoxicação exógena. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
nomenclatura atribuída ao tipo de pupila 
descrito.

(A) Midriáticas.
(B) Puntiformes.
(C) Anisocoricas.
(D) Fotorreagentes.
(E) Médio fixas.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa que apresenta o nome 
da região assinalada pelo número 15 na figura 
a seguir.

(A) Mastóidea.
(B) Infra-hióidea. 
(C) Mentoniana.
(D) Supra-hióidea.
(E) Esternal.

QUESTÃO 47
Sobre a malária, é correto afirmar que

(A) é também chamada de paludismo, impaludismo 
ou febre intermitente. 

(B) o morcego é o principal reservatório de 
importância epidemiológica para a malária 
humana. 

(C) seus agentes etiológicos são bactérias altamente 
resistentes.

(D) seus vetores são mamíferos domesticados.
(E) seu período de incubação é de 48 horas.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa que apresenta 
patologias cuja precaução indicada seja para 
gotículas. 

(A) Coqueluche, Caxumba, Rubéola.
(B) Sarampo, Varicela, Rubéola.
(C) Tuberculose, Meningococcemia, Caxumba.
(D) Varicela, Coqueluche, Sarampo.
(E) Herpes Zooster Disseminada, Rubéola, Varicela.

QUESTÃO 49
O benzeno é um hidrocarboneto aromático 
encontrado, no estado líquido, incolor, 
lipossolúvel, volátil, inflamável e com odor 
característico. Essa substância é encontrada 
na indústria de couro, adesivos e colas, 
tintas, limpeza a seco, produtos derivados 
de petróleo, metalurgia e siderurgia e na 
fabricação de veículos automotores. Assinale 
a alternativa que apresenta uma doença cuja 
causalidade esteja fortemente relacionada à 
exposição ao benzeno. 

(A) Asbestose.
(B) Leucemia mieloide aguda.
(C) Síndrome do túnel do Carpo.
(D) Burn out.
(E) Depressão.

QUESTÃO 50
Paciente, 43 anos, deu entrada no Hospital 
com queixa de rebaixamento de nível de 
consciência, febre e retenção urinária. Em seu 
atendimento, foram verificados sinais vitais e 
glicemia capilar, foi puncionado com abocath 
18 em jugular direita e foram coletados 
exames laboratoriais. Inseriu-se sonda 
vesical de demora e administrada medicação. 
Dos procedimentos realizados, assinale a 
alternativa que apresenta procedimentos 
de competência privativa do enfermeiro no 
âmbito da equipe de enfermagem.
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(A) Punção de jugular, Inserção de  sonda vesical de 
demora e medicação endovenosa.

(B) Glicemia capilar, aferição de pressão arterial e 
coleta arterial de exames laboratoriais.  

(C) Coleta arterial de exames laboratoriais, punção 
de jugular e inserção de sonda vesical de 
demora.

(D) Inserção de  sonda vesical de demora, punção de 
jugular e coleta venosa de exames laboratoriais.

(E) Coleta arterial de exames laboratoriais, Inserção 
de cateter venoso central e glicemia capilar. 




