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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O que é ética hoje?  
Sem uma discussão lúcida sobre a ética não é 

possível agir com ética
 

Marcia Tiburi

 
A palavra ética aparece em muitos contextos de 
nossas vidas. Falamos sobre ética em tom de clamor 
por salvação. Cheios de esperança, alguns com certa 
empáfia, exigimos ou reclamamos da falta de ética, 
mas não sabemos exatamente o que queremos dizer 
com isso. Há um desejo de ética, mas mesmo em 
relação a ele não conseguimos avançar com ética. 
Este é nosso primeiro grande problema.

O que falta na abordagem sobre ética é justamente 
o que nos levaria a sermos éticos. Falta reflexão, 
falta pensamento crítico, falta entender “o que é” agir 
e “como” se deve agir. Com tais perguntas é que a 
ética inicia. Para que ela inicie é preciso sair da mera 
indignação moral baseada em emoções passageiras, 
que tantos acham magnífico expor, e chegar à 
reflexão ética. Aqueles que expõem suas emoções se 
mostram como pessoas sensíveis, bondosas, creem-
se como antecipadamente éticos porque emotivos. 
Porém, não basta. As emoções em relação à política, 
à miséria ou à violência, passam e tudo continua 
como antes. A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade elaborada 
que possa sustentar a ação boa e justa - o foco de 
qualquer ética desde sempre - é o que está em jogo.

Falta, para isso, entendimento. Ou seja, 
compreensão de um sentido comum na nossa 
reivindicação pela ética. Falta, para se chegar a isso, 
que haja diálogo, ou seja, capacidade de expor e de 
ouvir o que a ética pode ser. Clamamos pela ética, 
mas não sabemos conversar. E para que haja ética 
é preciso diálogo. E, por isso, permanecemos num 
círculo vicioso em que só a inação e a ignorância 
triunfam.

Na inanição intelectual em voga, esperamos 
que os cultos, os intelectuais, os professores, 
os jornalistas, todos os que constroem a opinião 
pública, tragam respostas. Nem estes podem ajudar 
muito, pois desconhecem ou evitam a profundidade 
da questão. Há, neste contexto, quem pense que ser 
corrupto não exclui a ética. E isso não é opinião de 
ignorantes que não frequentaram escola alguma, 
mas de muitos ditos “cultos” e “inteligentes”. Quem 
hoje se preocupa em entender do que se trata? Quem 

se preocupa em não cair na contradição entre teoria 
e prática? Em discutir ética para além dos códigos de 
ética das profissões pensando-a como princípio que 
deve reger nossas relações?

Exatamente pela falta de compreensão do seu 
fundamento, do que significa a ética como elemento 
estrutural para cada um como pessoa e para a 
sociedade como um todo, é que perdemos de 
vista a possibilidade de uma realização da ética. A 
ética não entra em nossas vidas porque nem bem 
sabemos o que deveria entrar. Nem sabemos como. 
Mas quando perguntamos pela ética, em geral, é 
pelo “como fazemos para sermos éticos” que tudo 
começa. Aí começa também o erro em relação à 
ética. Pois ético é o que ultrapassa o mero uso que 
podemos fazer da própria ética quando se trata de 
sobreviver. Ética é o que diz respeito ao modo de nos 
comportamos e decidirmos nosso convívio e o modo 
como partilhamos valores e a própria liberdade. 
Ela é o sentido da convivência, mais do que o já 
tão importante respeito do limite próprio e alheio. 
Portanto, desde que ela diz respeito à relação entre 
um “eu” e um “tu”, ela envolve pensar o outro, o seu 
lugar, sua vida, sua potencialidade, seus direitos, 
como eu o vejo e como posso defendê-lo.

A Ética permanece, porém, sendo uma palavra vã, 
que usamos a esmo, sem pensar no conteúdo que 
ela carrega. Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. Ninguém é ético porque discorda do que se faz 
contra a ética. Só é ético aquele que enfrenta o limite 
da própria ação, da racionalidade que a sustenta 
e luta pela construção de uma sensibilidade que 
possa dar sentido à felicidade. Mas esta é mais do 
que satisfação na vida privada. A felicidade de que 
se trata é a “felicidade política”, ou seja, a vida justa 
e boa no universo público. A ética quando surgiu 
na antiguidade tinha este ideal. A felicidade na vida 
privada – que hoje também se tornou debate em torno 
do qual cresce a ignorância - depende disso.

Por isso, antes de mais nada, a urgência que se 
tornou essencial hoje – e que por isso mesmo, por 
ser essencial, muitos não percebem – é tratar a ética 
como um trabalho da lucidez quanto ao que estamos 
fazendo com nosso presente, mas sobretudo, com o 
que nele se planta e define o rumo futuro. Para isso 
é preciso renovar nossa capacidade de diálogo e 
propor um novo projeto de sociedade no qual o bem 
de todos esteja realmente em vista.

(http://www.marciatiburi.com.br/textos/somoslivre.htm)
Questões:
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

(A) A ética deve ser pensada individualmente, a partir 
de uma reflexão pessoal que não envolva a relação 
com o outro.

(B) As respostas sobre uma vida ética se encontram 
na educação, na opinião pública, nas escolas, com 
os professores, os cultos e os intelectuais.

(C) Os indivíduos não sabem exatamente o que é 
ética porque lhes faltam a crítica e o entendimento 
sobre esse assunto.

(D)  Indignar-se moralmente com o que acontece de 
errado na prática cotidiana seria um exemplo de 
como exercitar ética.

(E) A prática ética se limita ao que é necessário para 
sobreviver.

 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, ainda há ignorância 
sobre a prática ética porque

(A) apenas os intelectuais têm respostas sobre o 
assunto.

(B) os indivíduos buscam a felicidade política ao invés 
da felicidade individual.

(C) falta aos indivíduos envolver suas emoções com 
essa prática.

(D)  a ética entra em nossas vidas sem termos 
consciência desse processo.

(E)  falta diálogo e entendimento sobre isso.
 

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Falta, para se chegar a isso [...]”, poderia 
haver crase antes da palavra “isso”, uma vez que, 
pela regência, o verbo “chegar” exige a preposição 
“a”.

(B) Em “[...] emoções em relação à política, à miséria 
ou à violência[...]”, o uso da crase é facultativo 
porque os termos “política”, “miséria” e “violência” 
estão em sequência.

(C) Em “[...] ela diz respeito à relação entre um ‘eu’ e 
um ‘tu’ [...]”, o uso da crase se justifica porque o 
termo regente “respeito” exige preposição “a” e o 
termo regido “relação” é um substantivo feminino 
que pode ser antecedido pelo artigo “a”.

(D)    Em “[...] uma sensibilidade que possa dar sentido 
à felicidade [...]”, o uso da crase se justifica pela 
regência do verbo “possa”.

(E) Em “[...] o que nos levaria a sermos éticos [...]”, 
poderia haver o emprego da crase antes do verbo 
“sermos”, já que antes de verbos o uso da crase é 
facultativo.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que todos os 
vocábulos tenham 6 fonemas.

(A) Continua, passagem, grande.
(B) Contra, quando, avançar.
(C) Alheio, sempre, convívio.
(D)     Depende, exclui, avançar.
(E)     Valores, relação, sentido.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes que não 
frequentaram escola alguma, mas de muitos ditos 
‘cultos’ e ‘inteligentes’ [...]”, as aspas em “cultos” 
e “inteligentes” foram utilizadas para marcar uma 
ironia.

(B) Em “[...] O que falta na abordagem sobre ética 
é justamente o que nos levaria a sermos éticos. 
[...]”, há um eufemismo, marcado pelo termo 
“justamente”. 

(C) Em “[...] Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. [...]”, há hipérbole, marcada pelo termo “só”.

(D)  Em “[...] a urgência que se tornou essencial hoje 
– e que por isso mesmo, por ser essencial, muitos 
não percebem – é tratar a ética como um trabalho 
da lucidez [...]”, os travessões são utilizados para 
marcar uma metáfora.

(E) Em “[...] A felicidade de que se trata é a ‘felicidade 
política’, ou seja, a vida justa e boa no universo 
público. [...]”, o termo “vida justa e boa” marca uma 
antítese.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes [...]”, 
o sujeito é simples, cujo núcleo é formado pelo 
pronome “isso”.

(B) Em “[...] esperamos que os cultos, os intelectuais, 
os professores, os jornalistas, todos os que 
constroem a opinião pública, tragam respostas 
[...]”, o termo em destaque é complemento nominal 
dos elementos que o antecedem.

(C) Em “[...] Falamos sobre ética em tom de clamor por 
salvação. [...]”, o sujeito é indeterminado.

(D)  Em “[...] evitam a profundidade da questão [...]”, a 
expressão em destaque é predicativo do sujeito.

(E) Em “[...] é preciso diálogo [...]”, o termo “diálogo” 
é um objeto direto que complementa o termo 
“preciso”.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) O vocábulo “ética” recebe acento por seguir as 
mesmas regras de acentuação de “violência”, 
“empáfia” e “política”.

(B) Os vocábulos “sensíveis”, “diálogo” e 
“ignorância” recebem acento por seguirem as 
mesmas regras de acentuação.

(C) Os vocábulos “possível” e “códigos” têm a 
acentuação justificada pelo fato de que ambos 
são terminados em uma sílaba constituída por 
consoante-vogal-consoante.

(D)  O vocábulo “urgência”, recebe acento por seguir 
as mesmas regras de acentuação de “princípio”, 
“miséria” e “convívio”. 

(E) Os vocábulos “indignação”, “conteúdo” e 
“ninguém” são acentuados porque a sílaba 
tônica apresenta uma vogal nasal.

QUESTÃO 08
Em “[...] A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade 
elaborada que possa sustentar a ação boa e 
justa é o que está em jogo. [...]”,

(A) o verbo “é” pode ser colocado no plural para 
concordar com o sujeito “emoções”. Assim, 
a frase ficaria: “[...] A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada que possa sustentar a 
ação boa e justa são o que está em jogo. [...]” 

(B) tem-se um período composto formado pela 
oração principal “A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada é o que está em jogo.” e 
pela oração subordinada “que possa sustentar a 
ação boa e justa”.

(C) o termo “elaborada” poderia estar no plural para 
concordar com “emoções” e “sensibilidade”. 
Assim, a frase ficaria: “[...] A passagem das 
emoções indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaboradas que possa sustentar a 
ação boa e justa é o que está em jogo. [...]”

(D)     os termos “passagem”, “indignadas”, 
“elaboração” e “sensibilidade” são adjuntos 
adnominais do núcleo do sujeito “emoções”.

(E) o sujeito da oração “que possa sustentar a 
ação boa e justa” é “a passagem das emoções 
indignadas”.

QUESTÃO 09
Em “[...] Cheios de esperança, alguns com 
certa empáfia, exigimos ou reclamamos da 
falta de ética, mas não sabemos exatamente 
o que queremos dizer com isso. [...]”, o 
vocábulo “empáfia” poderia ser substituído, 
sem causar alteração de sentido, por

(A) presunção.
(B) carência.
(C) dúvida.
(D)     parcimônia.
(E) estranheza.

QUESTÃO 10
O excerto “[...] um novo projeto de sociedade 
no qual o bem de todos esteja realmente 
em vista. [...]” pode ser reescrito, sem gerar 
prejuízos semânticos e morfossintáticos, da 
seguinte maneira:

(A) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”

(B) “[...] um novo projeto de sociedade em que o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(C) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o qual o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(D)  “[...] um novo projeto de sociedade sobre cujo o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(E) “[...] um novo projeto de sociedade aonde o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”
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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 O

QUESTÃO 11
Considere a sequência de letras do alfabeto 
iniciada pela letra F. Qual é o quinto termo 
dessa sequência?

(A) I.
(B) J.
(C) K.
(D) L.
(E) M.
 

QUESTÃO 12
Uma bola azul tem o mesmo peso que cinco 
bolas brancas e uma bola branca tem o 
mesmo peso que 3 bolas amarelas. Sendo 
assim, a alternativa que apresenta o mesmo 
peso de 4 bolas azuis é

(A) 30 bolas brancas.
(B) 50 bolas amarelas.
(C) 40 bolas brancas.
(D)    10 bolas brancas e 20 bolas amarelas.
(E) 10 bolas brancas e 30 bolas amarelas.
 

QUESTÃO 13
A negação de “Todas as pessoas gostam de 
ler livros de aventura” é

(A) “Existem pessoas que não gostam de ler livros 
de aventura”.

(B) “Nenhuma pessoa gosta de ler livros de 
aventura”.

(C) “Todas as pessoas não gostam de ler livros de 
aventura”.

(D) “Existe apenas uma pessoa que não gosta de ler 
livros de aventura”.

(E) “Existe apenas uma pessoa que gosta de ler 
livros de aventura”.

QUESTÃO 14
Um homem deu de entrada R$ 600,00 em 
uma geladeira e parcelou o restante em 
4 vezes iguais sem juros. Sabendo que a 
entrada corresponde a 40% do valor total da 
geladeira, qual é o valor de cada parcela?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 575,00.
(C) R$ 375,00.
(D)      R$ 225,00.
(E)      R$ 200,00.

QUESTÃO 15
Para saber sobre a preferência entre dois 
determinados produtos, 300 pessoas foram 
entrevistadas. Sabendo que 2/3 do total de 
pessoas optou pelo produto A, 3/5 do total de 
pessoas optou pelo produto B e 90 pessoas 
optaram pelos 2 produtos (A e B), quantas 
pessoas NÃO optaram por nenhum desses 
dois produtos? 

(A) 80
(B) 50
(C) 10
(D) 9
(E) 0

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 16
Acerca do regime jurídico da EBSERH, 
disciplinado na Lei n° 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, que é uma autarquia federal. 

(B)  É vedado, à EBSERH, criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, 
representações, dependências e filiais em 
outras unidades da Federação. 

(D)  A EBSERH terá capital social da União, podendo 
admitir sócios, desde que entes públicos, como 
os Estados da federação, por exemplo.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde.

QUESTÃO 17
No tocante ao funcionamento e à 
administração da EBSERH, de acordo com as 
disposições da Lei n° 12.550/2011, é correto 
afirmar que

(A)  o lucro líquido da EBSERH será totalmente 
reinvestido para atendimento do objeto social da 
empresa. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o estatutário. 

(C)  a EBSERH, para fins de sua implantação, está 
autorizada a contratar, mediante processo 
seletivo simplificado, pessoal técnico e 
administrativo por tempo determinado. 
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(D)  a EBSERH não pode patrocinar qualquer 
entidade de previdência privada.

(E)  os editais de concursos públicos para o 
preenchimento de emprego no âmbito da 
EBSERH não poderão estabelecer, como título, 
o tempo de exercício em atividades correlatas 
às atribuições do respectivo emprego. 

 
 
QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Consultivo, EXCETO

(A)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, 
orientando o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuições. 

(B)  propor linhas de ação, programas, estudos, 
projetos, formas de atuação ou outras medidas, 
orientando para que a EBSERH atinja os 
objetivos para os quais foi criada. 

(C)  acompanhar e avaliar periodicamente o 
desempenho da EBSERH. 

(D)  assistir à Diretoria e ao Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo na 
formulação, implementação e avaliação das 
estratégias de ação da EBSERH.

(E)  analisar, ao menos trimestralmente, o balancete 
e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela EBSERH.

 
QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é o 
Conselho Fiscal. 

(B)  O Presidente da EBSERH poderá acumular 
a função de Presidente do Conselho de 
Administração. 

(C)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será de dez anos, com uma 
recondução. 

(D)  Compete ao Conselho de Administração fixar as 
orientações gerais das atividades da EBSERH.

(E)  O Conselho de Administração somente 
deliberará com a presença de dois terços de 
seus membros.

QUESTÃO 20
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e o Comitê Interno de Gestão 
do Rehuf. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dez anos sem recondução. 

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento, os membros efetivos do Conselho 
Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, 
até a nomeação de novo membro.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não tem autonomia para 
solicitar, às áreas da Sede ou das filiais, 
ou a unidades a ela vinculadas, quaisquer 
informações, devendo solicitar ao Presidente 
que o faça.
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QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, a proposta de orçamento da 
seguridade social será elaborada

(A) 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.

(B) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, ficando a gestão dos recursos 
de cada área sob a competência exclusiva do 
Ministério da Saúde.

(C) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde e assistência social, ficando a gestão 
dos recursos sob a competência exclusiva do 
Ministério da Previdência Social.

(D) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde, educação e assistência social 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(E) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, 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.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução            
n°  453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da estrutura e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O Conselho de Saúde contará com uma 
secretaria-executiva coordenada por pessoa 
preparada para a função, para o suporte técnico 
e administrativo, subordinada ao Plenário do 
Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura 
e dimensão.

(B) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 
no mínimo, a cada 90 (noventa) dias e, 
extraordinariamente, quando necessário, 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 20 (vinte) dias.

(C) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 
são abertas ao público e deverão acontecer 
em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade.

(D) Os Conselhos de Saúde, com a devida 
justificativa, buscarão auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do 
Gestor do SUS.

(E) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em 
relação à sua estrutura administrativa e ao 
quadro de pessoal.

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems)

(A) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios 
com a União.

(B) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, sendo vedada a celebração de 
convênios com a União e com os estados.

(C) não receberão recursos do orçamento geral da 
União, mas podem celebrar convênios com a 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

(D) não receberão recursos do orçamento geral da 
União quando celebrarem convênios, por meio 
do Fundo Nacional de Saúde, com qualquer 
ente da federação.

(E) receberão recursos do orçamento geral da 
União somente quando celebrarem convênios 
por meio do Fundo Nacional de Saúde.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S
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QUESTÃO 24
Para efeito do Decreto Presidencial nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, considera-se “Mapa 
da Saúde”

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

(B) o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde.

(C) a descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema.

(D) o documento que estabelece: critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS.

(E) o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
acerca da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais – RENAME, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

(B) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Previdência Social.

(C) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

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 26
Conforme legislação vigente, é/são 
atividade(s) privativa(s) do enfermeiro:

(A)  auditoria em enfermagem. 
(B)   participar da equipe de saúde.
(C)  prestar cuidados de higiene e conforto ao 

paciente. 
(D)  participar da programação da assistência de 

enfermagem.
(E)  observar, reconhecer e descrever sinais e 

sintomas. 
 

em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Saúde.

(D) O Ministério da Previdência Social é o órgão 
competente para dispor sobre a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
– CIB.

(E) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
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QUESTÃO 27
Enfermeira  com 22 anos de experiência 
profissional, durante campanha contra 
rubéola em seu local de trabalho, administrou 
a vacina em todos os colegas, sem no 
entanto verificar a procedência desta. 
Constatou posteriormente que se tratava 
de heparina e não vacina. Comunicou seus 
superiores e realizou busca ativa daqueles 
que haviam sido vacinados erroneamente 
para acompanhamento com objetivo de 
minimizar o dano. Foi aberta sindicância por 
infração ao artigo 47 do Código de Ética de 
Enfermagem. Sobre essa situação, é correto 
afirmar que

(A)  se considerada culpada, certamente a 
enfermeira será punida com a cassação de seu 
registro profissional, por se tratar de infração 
gravíssima.   

(B)  para esse tipo de infração a única penalidade 
aplicável é a de censura. 

(C)  a confissão espontânea de seu erro é considerada 
circunstância atenuante no decorrer do processo 
ético. 

(D)  seus antecedentes profissionais não poderão 
ser considerados pelo risco ao qual ela expôs 
aqueles a quem vacinou.

(E)  essa infração foi considerada média porque 
provocou perigo de vida, debilidade temporária 
de membro, sentido ou função em qualquer 
pessoa.

 

QUESTÃO 28
Considerando as principais teorias 
administrativas, suas características e 
enfoques, assinale a alternativa correta. 

(A) A teoria clássica iniciada por Taylor dá ênfase 
nas tarefas e na racionalização do trabalho no 
nível operacional. 

(B)  A teoria das relações humanas  é uma 
corrente eclética com enfoque voltado à 
organização formal e funções do administrador.

(C)  A teoria neoclássica surge com a proposta 
de voltar-se à organização informal, tendo 
por estratégia a utilização de dinâmicas 
motivacionais. 

(D)  A teoria das relações humanas é baseada 
nos trabalhos de Fayol e procura consolidar e 
expandir os horizontes da administração.

(E) A teoria da burocracia tem seu enfoque na 
racionalidade organizacional e está baseada 
nos trabalhos de Max Weber. 

QUESTÃO 29
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   )  A rede de atenção às urgências tem 
como uma das diretrizes a atuação 
territorial, definição e organização 
das regiões de saúde e das redes de 
atenção a partir das necessidades de 
saúde dessas populações, seus riscos 
e vulnerabilidades específicas.

(   )  A Rede de Atenção às Urgências deve 
ser implementada, em todo território 
nacional, iniciando pela região sul em 
função da disponibilidade de recursos.

(   )  A Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA 24h) é o estabelecimento de 
saúde do componente hospitalar que 
atende à população quando não há 
disponibilidade de vagas em hospitais 
gerais, garantindo assim a eficácia da 
rede de atenção às urgências.

 (   )  O acolhimento com classificação do 
risco, a qualidade e a resolutividade 
na atenção constituem a base do 
processo e dos fluxos assistenciais 
de toda Rede de Atenção às Urgências 
e devem ser requisitos de todos os 
pontos de atenção.

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

QUESTÃO 30
Paciente de 29 anos está gestante e é 
recepcionista em um hospital. Apresentou 
quadro de febre baixa, surgimento de gânglios 
linfáticos e de manchas rosadas, que se 
espalharam primeiro pelo rosto e depois pelo 
resto do corpo. Ao ser encaminhada para o 
ambulatório, diagnosticou-se rubéola. Sobre 
esse caso, assinale a alternativa correta.

(A)  A transmissão mais frequente da rubéola é por 
contato, tendo ocorrido nesse caso pelo contato 
com objetos recém-contaminados.

(B)  A transmissão acontece de uma pessoa a outra, 
geralmente pela emissão de aerossóis das 
secreções respiratórias dos doentes. 

(C)  Esse feto pode apresentar sequelas irreversíveis 
como: glaucoma, catarata, malformação 
cardíaca, retardo no crescimento, surdez e 
outras. 
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(D)  A rubéola congênita poderia ter sido evitada 
pela vacinação da gestante durante o primeiro 
trimestre da gestação.

(E)  A imunidade para a Rubéola é adquirida apenas 
por vacinação, permanecendo por quase toda a 
vida após a vacinação. 

QUESTÃO 31
Para a prevenção de doenças 
infectocontagiosas na equipe e em outros 
pacientes internados no mesmo hospital 
que um caso índice, é importante que sejam 
observados os tipos de precaução a serem 
tomados assim como os Equipamentos de 
proteção individuais necessários a cada 
caso. No caso de pacientes com caxumba, 
citomegalovirose, brucelose e abcesso de 
grande drenagem, são precauções indicadas 
respectivamente:

(A)  padrão + respiratória; padrão + contato; padrão; 
padrão + contato. 

(B)  padrão + aerossóis; padrão + respiratória; 
padrão + contato; padrão. 

(C)  padrão + respiratória; padrão + respiratória; 
padrão; padrão. 

(D)  padrão + contato; padrão; padrão + respiratória; 
padrão + contato.

(E)  padrão + respiratória; padrão; padrão; padrão + 
contato. 

QUESTÃO 32
Sobre agentes cancerígenos, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A carcinogênese física ocorre pela incorporação 
do DNA do vírus ao DNA da célula hospedeira, 
que passa a ser utilizada para a produção de 
novos vírus. São exemplos de agentes que 
desencadeiam esse processo: papilomavírus 
humano (HPV) e o vírus da hepatite B (HBV).

(B)  As melhores evidências de carcinogenicidade 
são aquelas obtidas em estudos epidemiológicos 
retrospectivos, uma vez que possibilitam a 
observação e descrição de todos os fatores 
envolvidos, tendo por desvantagem a 
necessidade de exposição humana aos agentes 
por longos períodos.

(C)  No caso da exposição ao benzeno, o potencial 
cancerígeno é atribuído a produtos do seu 
metabolismo e, por isso, ele é chamado de 
carcinógeno secundário ou de ação indireta. 
Esses produtos ligam-se a moléculas causando 
elevada toxicidade, resultando em leucemia.

(D)  O tempo decorrido entre a exposição a um 
determinado agente e a detecção clínica do 
tumor pode variar em função do tipo do agente 

e tempo da exposição. Uma vez determinados 
esses fatores,  é possível assegurar o tempo de 
latência do caso.

(E)  As substâncias cancerígenas nunca produzem 
efeitos como dermatites, queimaduras de pele, 
irritação de olhos e pele, danos aos pulmões e a 
outros órgãos, pois sua ação é essencialmente 
silenciosa.

QUESTÃO 33
São ocupações consideradas fatores de 
risco para o desenvolvimento de câncer da 
pele melanoma, EXCETO

(A)  mecânico.
(B)  mineiro.
(C)  piloto de avião.
(D)  operador de telefone.
(E)  farmacêutico.

QUESTÃO 34
Mulher de 42 anos é técnica de enfermagem 
há 22 anos, sendo que, há 8 anos, está 
acumulando dois vínculos empregatícios. 
É casada, tem três filhos e sempre foi uma 
das melhores funcionárias. No entanto, nos 
últimos meses, apresentou redução de sua 
produtividade, aumento de absenteísmo, 
despersonalização, exaustão emocional 
e falta de realização pessoal. Não tem 
história de distúrbios mentais prévios. 
Após conversa com a chefia, foi observado 
que a trabalhadora está vivenciando uma 
experiência subjetiva de caráter negativo, 
constituída de cognições, emoções e 
atitudes negativas com relação ao trabalho 
e com as pessoas com as quais tem que se 
relacionar em função do mesmo. Ela deve ser 
encaminhada ao atendimento médico para 
diagnóstico e tratamento, pois seu caso é 
compatível com 

(A)  Síndrome do Estresse Pós-traumático.
(B)  Síndrome de Ansiedade Esquiva.
(C)  Síndrome do Ninho Vazio.
(D) Síndrome de Burnout.
(E)  Síndrome da Serotonina.
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QUESTÃO 35
A norma regulamentadora (NR) do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que deve ser 
observada na constituição da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes em um 
estabelecimento de saúde, é a

(A)  NR – 2.
(B)  NR – 5.
(C)  NR – 8.
(D)  NR – 11.
(E)  NR – 13.

QUESTÃO 36
Uma enfermeira de uma Unidade de Terapia 
Intensiva observou que as vestimentas 
de trabalho estão sendo levadas por seus 
funcionários para higienização. Ela procurou 
a Diretoria de Saúde Ocupacional solicitando 
parecer sobre a situação, pois acredita que 
tais vestimentas deveriam ser lavadas e 
armazenadas na própria instituição. Sobre 
essa situação, assinale a alternativa correta. 

(A)  A higienização, guarda e manutenção de 
equipamentos de proteção individual são 
responsabilidade do empregado.

(B)  Ao empregador, cabe exclusivamente a 
disponibilidade de EPI aos empregados.

(C)  A responsabilidade do empregador é de facilitar 
a compra da vestimenta de trabalho para os 
empregados de nível médio. 

(D)  A higienização das vestimentas utilizadas nos 
serviços de tratamento intensivo deve ser de 
responsabilidade do empregador.

(E)  os servidores são responsáveis por 
apresentarem-se asseados e limpos em todos 
os setores da instituição, devendo, por isso, 
responsabilizarem-se pela higienização de suas 
vestimentas.

QUESTÃO 37
Sobre ergonomia no trabalho, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Para avaliar a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores, cabe ao sindicato da classe 
realizar a análise ergonômica do trabalho, 
devendo a mesma abordar, no mínimo, as 
condições de trabalho, conforme estabelecido 
em norma regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

(B)  Quando mulheres e trabalhadores jovens 
forem designados para o transporte manual de 
cargas, o peso máximo dessas cargas deverá 
ser 5% inferior àquele admitido para os homens, 

para não comprometer a sua saúde ou a sua 
segurança.

(C)  Em equipamentos utilizados no processamento 
eletrônico de dados com terminais de vídeo, 
a tela, o teclado e o suporte para documentos 
devem ser colocados de maneira que as 
distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-
documento respeitem a proporção: 4:2:1.

(D)  Para trabalho que necessite também da 
utilização dos pés, os pedais e demais comandos 
para acionamento pelos pés devem ter 
posicionamento e dimensões que possibilitem 
fácil alcance, bem como ângulos adequados 
entre as diversas partes do corpo do trabalhador.

(E)  Nos locais de trabalho onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constantes, as únicas variáveis para 
fins de conforto com níveis determinados em 
legislação são: temperatura, ruído e iluminação.

QUESTÃO 38
Considerando um trabalhador da manutenção 
do sexo masculino com 36 anos de idade, 
tabagista, normotenso e sem antecedentes de 
etilismo ou doenças cardiovasculares, qual 
é o grau de recomendação de rastreamento 
de dislipidemia e qual é o critério que 
fundamenta essa recomendação?

(A)  Grau de recomendação A devido à idade.
(B)  Grau de recomendação B devido à ocupação.
(C)  Grau de recomendação C devido à idade.
(D)  Grau de recomendação A devido ao tabagismo.
(E)  Grau de recomendação C devido à ocupação.

QUESTÃO 39
Cozinheira de 56 anos, sem comorbidades, 
realizou exame Papanicolau em abril de 
2013 e abril de 2015, ambos com laudo 
indicando não haver alterações e/ou atipias 
celulares. Em abril de 2016, realizou o exame 
no ambulatório da empresa e apresentou 
os laudos anteriores. Para quando deve ser 
agendado seu próximo exame?

 (A)  2021, caso o resultado do exame de 2016 seja 
normal.

(B)  2020, caso o resultado do exame de 2016 seja 
normal.

(C)  2019, caso o resultado do exame de 2016 seja 
normal.

(D)  2018, caso o resultado do exame de 2016 seja 
normal.

(E)  2017, pois o agendamento deve ser anual.



13 Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

QUESTÃO 40
Conforme a Norma Regulamentadora 32 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, assinale a 
alternativa correta.

(A)  O serviço de saúde é responsável pelo subsidio 
parcial da administração de imunização ativa 
contra tétano, difteria, hepatite B ou outras que 
se fizerem necessárias conforme cada situação. 
Já o controle de eficácia da imunização, quando 
recomendado, é de obrigação integral do 
empregador.

(B)  Os trabalhadores que utilizarem objetos 
perfurocortantes devem ser os responsáveis 
pelo seu descarte, assim como pelos cuidados 
adicionais em caso de reencape de agulhas. 
A mesma responsabilidade é observada na 
substituição de recipientes destinados ao 
descarte desse material.

(C)  Os trabalhadores com feridas ou lesões 
nos membros superiores só podem iniciar 
suas atividades após realização de curativo 
oclusivo em toda extensão da lesão, cabendo 
ao empregado os custos oriundos desse 
procedimento.

(D)  A existência de lavatório para higiene das mãos 
provido de água corrente, sabonete líquido, 
toalha descartável e lixeira provida de sistema 
de abertura sem contato manual é obrigatória 
em enfermarias de pacientes com doenças 
infectocontagiosas e facultativa em outras 
situações de risco de exposição a material 
biológico.

(E)  Sempre que houver transferência permanente 
ou ocasional de um trabalhador para um outro 
posto de trabalho, que implique em mudança 
de risco, esta deve ser comunicada de imediato 
ao médico coordenador ou responsável pelo 
PCMSO.

QUESTÃO 41
Sobre o auxílio doença, assinale a alternativa 
correta.

(A)   Auxílio-doença consiste em uma renda mensal 
e será devido a contar do início da incapacidade 
para a atividade laboral exercida para o segurado 
empregado, exceto o doméstico.

(B)  A impossibilidade de perícia, antes do término 
do período de recuperação indicado pelo médico 
assistente  na documentação, autoriza o retorno 
do empregado ao trabalho no dia seguinte à 
data indicada pelo médico assistente.

(C)  Quando o segurado que exercer mais de 
uma atividade se incapacitar definitivamente 
para uma delas, deverá o auxílio-doença ser 
transformado em aposentadoria por invalidez.

(D)  Quando o acidentado não se afastar do trabalho 
no dia do acidente, a data do afastamento é 
considerada como a data do acidente, valendo 
assim retroativamente.

(E)  Será devido auxílio-doença, aos segurados 
obrigatório e facultativo, quando sofrerem 
acidente de qualquer natureza, respeitando os 
períodos de carência previstos em lei.

QUESTÃO 42
São recomendações para a correta execução 
da técnica de aferição de pressão arterial, 
EXCETO

(A)  certificar-se de que o paciente não está com a 
bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há 
60- 90 minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, 
café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes; 
e não está com as pernas cruzadas.

(B)  utilizar manguito de tamanho adequado ao 
braço do paciente, cerca de 4 a 5 cm acima 
da fossa antecubital, centralizando a bolsa de 
borracha sobre a artéria braquial. A largura da 
bolsa de borracha deve corresponder a 20% da 
circunferência do braço e o seu comprimento, 
envolver pelo menos 50%.

(C)  manter o braço do paciente na altura do coração, 
livre de roupas, com a palma da mão voltada para 
cima e cotovelo ligeiramente fletido. Posicionar 
os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio 
ou do mostrador do manômetro aneroide.

(D)  inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até 
ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o nível estimado 
da pressão sistólica. Proceder a deflação, com 
velocidade constante inicial de 2 a 4 mmHg 
por segundo. Após identificação do som que 
determinou a pressão sistólica, aumentar 
a velocidade para 5 a 6 mmHg para evitar 
congestão venosa e desconforto para o paciente.

(E)  determinar a pressão diastólica no 
desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). 
Auscultar cerca de 20 a 30mmHg abaixo do 
último som para confirmar seu desaparecimento 
e depois proceder à deflação rápida e completa. 
Quando os batimentos persistirem até o nível 
zero, determinar a pressão diastólica no 
abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff).
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QUESTÃO 43
Sobre a  perda auditiva induzida pelo ruído 
(PAIR) e relacionada ao trabalho, é correto 
afirmar que

(A)  a PAIR é passível de progressão, uma vez 
cessada a exposição ao ruído intenso.

(B)  a PAIR é irreversível e quase sempre unilateral.
(C)  o surgimento de PAIR pode ser potencializado 

por exposição concomitante à vibração.
(D)  a PAIR é um comprometimento auditivo 

neurossensorial leve, com pouca possibilidade  
de prevenção.

(E)  o diagnóstico da PAIR pode ser estabelecido 
apenas por anamnese ocupacional e avaliação 
audiológica.

QUESTÃO 44
Considerando os termos utilizados na 
Toxicologia, assinale a alternativa correta.

(A)  Toxicidade – concentração máxima que uma 
substância pode alcançar sem que represente 
um dano à saúde do trabalhador.

(B)  Reação idiossincrática – quando o efeito de um 
agente é diminuído, inativado ou eliminado, se 
combinado com outro agente. 

(C)  Efeito sinérgico – quando o efeito final é maior 
que a soma dos efeitos de cada agente em 
separado.

(D)  Antagonismo – é uma reação anormal a certos 
agentes tóxicos. 

(E)  Limite de Tolerância – capacidade inerente e 
potencial do agente tóxico de provocar efeitos 
nocivos em organismos vivos.

QUESTÃO 45
Homem de 65 anos que trabalhou durante 
45 anos no garimpo de ouro apresenta 
nervosismo, irritabilidade, mudança de 
comportamento e de humor, sensação de 
tristeza, insônia com alteração do sono e 
frequência de pesadelos, esquecimentos 
progressivos de datas e compromissos 
cotidianos, enxaqueca e dores musculares 
em braços e pernas, sangramento de gengiva 
e tremores leves. Considerando o histórico 
ocupacional e os sintomas descritos, é 
possível relacionar o caso a qual patologia 
relacionada ao trabalho? 

(A)  Silicose.
(B)  Antracose.
(C)  Síndrome do Túnel do Carpo.
(D) Asbestose.
(E)  Síndrome do Chapeleiro Maluco.

QUESTÃO 46
A síndrome anticolinérgica caracteriza-
se por redução da motilidade intestinal, 
visão turva, boca e mucosas secas, rubor, 
hipertermia, disfagia, midríase, taquicardia, 
retenção e urgência urinária, estado mental 
de delirium (confusão mental, desorientação, 
ilusões, alucinações e incoerência) e 
falência respiratória. Pode ter efeitos 
cardiovasculares, como arritmias, hipotensão 
e edema pulmonar, além de desequilíbrio 
hidroeletrolítico. Esses sintomas são 
observados principalmente em intoxicações 
por quais substâncias?

(A)  Anfetamina, Adrenalina e Fenilefrina.
(B)  Biperideno, Belladona e Prometazina.
(C)  Clonidina, Catecolaminas e Galantamina.
(D)  Dobutamina, Dopamina e Terbutalina.
(E)  Efedrina, Rivastigmina, Donepezila.

QUESTÃO 47
Processo de interpretação e agrupamento 
dos dados coletados na primeira etapa 
que culmina com a tomada de decisão 
sobre conceitos que representam, com 
mais exatidão, as respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde-doença 
e que constituem a base para a seleção 
das ações ou intervenções com as quais se 
objetiva alcançar os resultados esperados. O  
enunciado refere-se

(A)  à Avaliação de Enfermagem.
(B)  ao Planejamento de Enfermagem.
(C)  à Coleta de dados de Enfermagem.
(D)  ao Diagnóstico de Enfermagem.
(E)  à Implementação de Enfermagem.

QUESTÃO 48
Relacione as colunas e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

1. Madeleine Leininger.
2 Irmã Calista Roy.
3. Wanda Aguiar Horta.
4. Dorothea Orem.
5. Hildegard Peplau.

(   ) Teoria das Necessidades Humanas 
Básicas.

(   )  Teoria do Autocuidado.
(   ) Teoria do Cuidado Transcultural.
(   ) Teoria das Relações interpessoais.
(   ) Teoria da Adaptação.
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(A)  3 - 4 - 1 - 5 - 2.
(B)  4 - 3 - 5 - 2 - 1.
(C)  3 - 2 - 1 - 5 - 4.
(D)  5 - 4 - 2 - 1 - 3.
(E)  3 - 5 - 4 - 1 - 2.

QUESTÃO 49
Mulher de 37 anos, telefonista, tem 
apresentado dormência, formigamento e 
sensação de pontadas ou agulhadas em 
membro superior direito. As dores iniciaram 
a algum tempo e recentemente estão 
ocasionando dificuldade de movimentação 
e desconforto. Após avaliação médica, 
foi identificado um quadro de Doença 
Osteomuscular Relacionada ao Trabalho. 
Sobre as DORT, assinale a alternativa correta. 

(A)  No desenvolvimento da doença, os fatores mais 
relevantes são sempre os mecânicos, havendo 
pouca ou nenhuma relação com fatores sociais, 
familiares e econômicos. 

(B)  Os  distúrbios osteomusculares ocupacionais 
mais frequentes são as tendinites 
(particularmente do ombro, cotovelo e punho), 
são raros os caso de lombalgias (dores na 
região lombar) e mialgias (dores musculares) 
relacionadas ao trabalho.

(C)  Esses distúrbios são de difícil tratamento e, 
infelizmente, os casos mais graves ou que não 
respondem ao tratamento clínico, ainda que 
sejam realizados procedimentos cirúrgicos são 
irreversíveis.

(D)  Um ambiente de trabalho organizado reduz muito 
a possibilidade de um indivíduo desencadear 
um distúrbio musculoesquelético. 

(E)  Qualquer tipo de trabalho pode desencadear 
DORT, havendo relação direta com seu modo 
de execução e com o local de trabalho, não 
havendo influência de aspectos constitucionais 
da pessoa.

QUESTÃO 50
Sobre a Organização Internacional do 
Trabalho, assinale a alternativa correta. 

(A)  A Conferência geral dos representantes dos 
Estados-Membros realizará sessões sempre 
que for necessário, e, pelo menos, uma vez por 
ano.

(B)  A Conferência geral dos representantes dos 
Estados-Membros será composta de três 
representantes de cada um dos Membros, 
dos quais um será Delegado do Governo e os 
outros dois representarão, respectivamente, os 
empregados e empregadores.

(C)  A Organização Internacional do Trabalho 
somente poderá consultar, organizações 
Internacionais não governamentais quando 
determinada pelo membros em conferência 
geral.

(D)  Os Estados-Membros ficam dispensados 
de apresentar à Repartição Internacional do 
Trabalho relatório sobre as medidas por eles 
tomadas para execução das convenções a que 
aderiram, se enviarem delegados à Conferencia 
Geral.

(E)  No caso em que um dos Estados-Membros 
não haja designado um dos delegados não 
governamentais a que tiver direito, cabe ao 
outro delegado não governamental o direito de 
tomar parte nas discussões da Conferência, 
com direito de votar.


