
INSTRUÇÕES 

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 03 – ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição

ATENÇÃO     
 O Caderno de questões possui 50 

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

Cargo

ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR

 Concurso Público
REF. EDITAL N° 03

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

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 prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

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

Questão

Resp.
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Resp.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 

transformação de alto impacto social e econômico
 

A prática empreendedora vem crescendo no 
Brasil, sobretudo quando diz respeito à população 
negra. Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade, contrariando a crença geral de que as 
pessoas das camadas com menor poder aquisitivo 
procuram abrir seus negócios mais por necessidade 
ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo pela primeira vez e a 
maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural que ocorre 
de forma gradativa. Eles estão percebendo que 
o empreendedorismo pode ser uma forma de 
protagonizar uma transformação de alto impacto 
social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI 
(Micro Empreendedor Individual), nos setores 
de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e 
alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa 
Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá 
– Fundo de Igualdade Racial em parceira com o 
Instituto Feira Preta, em 2015. 

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de 
empreender sempre esteve presente no cotidiano 
de negros brasileiros. Muito antes da formação 
do conceito de afroempreendedorismo, o negro 
empreendia como forma de sobrevivência, por 
necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, 
apostando na criação, abertura e gerenciamento de 
seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. 
Segundo o documento “são públicos os fatores 
que dificultam o crescimento e fortalecimento do 
empreendedorismo negro, em larga escala, no país 

e um dos principais entraves se deve ao racismo 
institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar 
relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos 
negros no momento de empreender. O economista 
Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 
2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um 
estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que 
existem razões de ordem geral; que seriam a falta 
de planejamento e de capacitação administrativa/
gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de 
pouco retorno, condições ocupacionais anteriores 
frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou 
pesquisa apontando que os consumidores negros, 
boa parte localizados na chamada classe C, 
movimentaram cerca de R$713 bilhões ao ano. Mas 
o estudo também observou que existe demanda 
crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços 
para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo 
negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na 
Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 
empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou 
no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, 
que puderam acompanhar aproximadamente 500 
artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, 
expressões e produtos. 

Texto adaptado. Fonte: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-
-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é correto afirmar que 

(A) a Feira Preta é uma evidência de que o 
empreendedorismo negro cresceu nos últimos 
anos.  

(B) a população branca não tem conseguido crescer 
como empreendedora, abrindo o seu próprio 
negócio.

(C) dos jovens que possuem curso superior ou 
ainda estão cursando um quarto deles já está 
empreendendo pela primeira vez.

(D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto 
que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa 
mostra que a ideia de empreendedorismo faz com 
que eles comecem a agir em busca de subsistência.

(E) a falta de experiência não significa dificuldade para 
o início do empreendimento. A maior dificuldade 
ainda é o racismo que o negro encontra na 
sociedade. 
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QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cujo termo em destaque 
NÃO indica quantidade. 

(A) “...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades”

(B)  “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”. 

(C) “Muito antes da formação do conceito de 
afroempreendedorismo”.

(D) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”.  

(E) “Em treze edições, foram mais de 120 mil 
visitantes...”. 

QUESTÃO 03
Em “A prática empreendedora vem crescendo 
no Brasil, sobretudo quando diz respeito à 
população negra”, a expressão em destaque 
pode ser substituída, sem prejuízo semântico, 
por

(A) contudo. 
(B) além disso. 
(C) mormente.
(D) somente.  
(E) inclusive. 

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta 
inadequação gramatical referente ao conteúdo 
exposto entre parênteses. 

(A) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural” (regência 
nominal).

(B) “A maioria dos negócios está na categoria MEI” 
(concordância verbal). 

(C) “...e um dos principais entraves se deve ao 
racismo institucionalizado brasileiro” (colocação 
pronominal).

(D) “ Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora” (crase).  

(E) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo” (concordância verbal).

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja oração subordinada 
apresenta a mesma natureza da subordinada 
em “Mas o estudo também observou que existe 
demanda crescente e oferta insuficiente de 
produtos e serviços”.

(A) “Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade”. 

(B) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural...”.

(C) “Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 
transformação de alto impacto social e econômico”.

(D) “Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa”.  

(E) “O economista Marcelo Paixão, em publicação 
eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-
brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE 
-, salienta que existem razões de ordem geral”

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto à regência 
(verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta 
dela no item em destaque nos textos a seguir.  

(A) “Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja 
se, realmente, você mesmo já se perdoou !”  
― Marco Aurélio

Fonte: http://kdfrases.com/frase/106962

(B) Brasileiros conectados preferem a Internet à 
televisão

 Um relatório da Forrester diz que a adoção da 
internet no Brasil e no México alcançará 57% e 
48%, respectivamente, em 2016, subindo dos 
atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www.notopo.com/brasileiros-conectados
-preferem-a-internet-a-televisao/

(C)  (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não 
estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: http://permanencia.org.br/drupal/node/1767.
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(D) Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada
 Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre 

flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agra-
vada

  

         
(E) 

Texto 02

Fonte: http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.  

(A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra 
uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse 
utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.

(B) A girafa sempre teve pescoço comprido. 
(C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
(D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.  
(E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico 

de Gênesis. 

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. 

(A)  o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de 
gênero na palavra.

(B)  No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo 
equivalente: “específica”.

(C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
(D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída 

por “eu dou um pescoção em você”.
(E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um 

verbo intransitivo.

  PROIBIDO        
ESTACIONAR  
  SUJEITO À 
  GUINCHO
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QUESTÃO 09
No período “Se você não parar, eu te dou um 
pescoção”, há, entre as orações, uma relação 
de ideias que expressa 

(A) concessão. 
(B) condição. 
(C) causa.
(D) finalidade.  
(E) proporção.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta referente aos 
encontros das letras e dos sons que ocorrem 
na língua portuguesa. 

(A)  Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um 
encontro consonantal e um ditongo.

(B)  Em  “crescente” há, respectivamente, três 
encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”. 

(C)  Há dígrafo na palavra “negro”.
(D)  Há dígrafo na palavra “empreender”.
(E)  Há dígrafo na palavra “igualdade”.

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
Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão 
prestar vestibular para a área de exatas 
e desses alunos 36% para o curso de 
matemática. Qual é a porcentagem de alunos 
dessa sala de aula que vão prestar vestibular 
para matemática? 

(A) 1,98%. 
(B) 19,8%. 
(C) 20% . 
(D) 21,7%.
(E) 22,9%. 

QUESTÃO 12
Qual é a negação da frase “Todas as pessoas 
gostam de assistir televisão”?

(A) Existem pessoas que não gostam de assistir 
televisão.

(B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de 
assistir televisão.

(C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir 
televisão.

(D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
(E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13
Carla recebeu de seu emprego o salário de R$ 
2500,00.  Desse valor, ela separou três quartos 
de quatro quintos para pagar as despesas de 
sua casa.  Qual é o valor do aluguel de Carla, 
sabendo que ele corresponde a 65% do valor 
que ela separou?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 1350,00.
(C) R$ 1135,00.
(D) R$ 995,00.
(E) R$ 975,00.

QUESTÃO 14
Seis amigos formaram uma fila de acordo 
com a medida de suas alturas, sendo o 
primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto 
o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da 
altura do mais alto, sabendo que o primeiro 
mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 
metros, e a diferença entre as medidas das 
alturas é sempre a mesma?

(A) 1,67 metros.
(B) 1,69 metros.
(C) 1,71 metros.
(D) 1,73 metros.
(E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15
Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 
pessoas, descobriu-se que 60% gosta de 
chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate 
amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. 
Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% 
também gosta de chocolate amargo. Desse 
grupo de 160 pessoas, o número de pessoas 
que gosta de chocolate amargo é de 

(A) 24.
(B) 64.
(C) 72.
(D) 88.
(E) 90.
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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 16
De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 
acerca da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito 
público e patrimônio próprio, sendo vinculada 
ao Ministério da Saúde, com prazo de duração 
indeterminado.

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

(C) A EBSERH terá seu capital social integralmente 
sob a propriedade da União.

(D) A EBSERH terá por finalidade a prestação às 
instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres de serviços de apoio 
ao ensino no campo da saúde pública, sendo 
vedada a prestação de serviços gratuitos de 
assistência médico-hospitalar à comunidade.

(E) A integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com recursos oriundos de 
dotações consignadas no orçamento da União, 
vedada a incorporação de qualquer outra espécie 
de bens e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 
28 de dezembro de 2011, tendo em vista as 
disposições referentes à Diretoria, assinale a 
alternativa correta.

(A) O Presidente e os Diretores da EBSERH serão 
nomeados dentre brasileiros com pelo menos 
dois anos de efetiva atividade profissional que 
exija conhecimentos na área de gestão, da 
atenção hospitalar e do ensino em saúde.

(B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocada pelo Presidente da EBSERH, 
deliberando com a presença da maioria de seus 
membros.

(C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, 
alienação e oneração de bens móveis, inclusive 
valores mobiliários, podendo estabelecer 
normas, sendo vedada a delegação de poderes.

(D) Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações 
ou responsabilidades por parte da empresa 

serão assinados pelo Presidente, em conjunto 
com os oito Diretores.

(E) Os títulos ou documentos emitidos em 
decorrência de obrigações contratuais, bem 
como os cheques e outras obrigações de 
pagamento, serão assinados exclusivamente 
pelo Presidente, sendo vedada a delegação 
dessa atribuição.

QUESTÃO 18
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, a EBSERH será 
administrada por uma Diretoria Executiva 
composta:

(A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Saúde.

(C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(D)  pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Educação, por indicação 
do Presidente da República.

(E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Saúde, por indicação do 
Presidente da República.

QUESTÃO 19
De acordo com o que dispõe o Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, o mandato 
dos membros do Conselho Fiscal

(A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte ao da publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzido por igual 
período.

(B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(C) será de quatro anos, contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(D) será de dois anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(E) será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.



8 Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

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

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à seguridade social, à educação, à 
previdência e à assistência social.

(B) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.

(C) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
assistência social.

(D) A assistência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação, à 
previdência e à seguridade social.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
seguridade social.

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, 
acerca do Conselho de Saúde, assinale a 
alternativa correta.

(A) Tem caráter permanente e deliberativo.
(B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos municípios para avaliar a 
situação da assistência social.

(C) Tem como função precípua avaliar a situação 
da saúde e da assistência social em âmbito 
estadual.

(D) É um órgão municipal formado somente quando 
convocado pelo Poder Executivo.

(E) É formado pela reunião dos Secretários de 
Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto Presidencial nº. 
7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da 
Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde – RENASES –, assinale a alternativa 
correta.

(A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a 
dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(B) Tem como função única efetuar a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento 
de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(C) Tem como função precípua estabelecer os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
- CIB.

(D) Compreende todas as ações e serviços que o 
SUS oferece ao usuário para atendimento da 
integralidade da assistência à saúde.

(E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.

QUESTÃO 24
De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, 
entende-se por Vigilância Epidemiológica

(A) a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção

(B) a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.

(C) um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente 
da EBSERH que tem a finalidade de oferecer 
consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao 
Conselho de Administração, além de avaliar 
e fazer sugestões em relação ao papel social 
da EBSERH, de acordo com seus objetivos 
específicos na sociedade, é

(A) a Comissão de Ética.
(B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF 

(Programa Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais).

(C) a Ouvidoria Geral.
(D) o Conselho Consultivo.
(E) a Comissão de Controle Interno.
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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 Scom a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos.

(D) um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E) o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
as funções, como membro do Conselho de 
Saúde,

(A) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 20% sobre o subsidio do 
servidor, quando houver cumulação das funções 
de conselheiro e servidor.

(B) não são remuneradas em pecúnia, mas para 
cada dia de exercício da função serão acrescidos 
3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.

(C) não são remuneradas em pecúnia, mas 
para cada dia de exercício da função serão 
acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do 
trabalhador.

(D) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 10% sobre o subsídio do 
servidor, que deverá permanecer afastado de 
seu cargo, sendo vedada a cumulação das 
funções. 

(E) não serão remuneradas, considerando-se o 
seu exercício de relevância pública e, portanto, 
garante a dispensa do trabalho sem prejuízo 
para o conselheiro.

QUESTÃO 26
São atividades privativas do enfermeiro, 
EXCETO

(A) chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
(B) direção dos serviços de Enfermagem e de suas 

atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços.

(C) avaliação dos serviços de assistência de 
Enfermagem.

(D) participação da programação da assistência de 
Enfermagem.

(E) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida.

QUESTÃO 27
O trabalho no setor informal se refere a 
atividades que se desenvolvem fora da 
regulamentação do Estado. Sobre esse tipo 
de trabalho, é correto afirmar que

(A) no Brasil o crescimento do setor informal 
é combatido por meio de suas fortes leis 
trabalhistas. 

(B) a informalidade não se aplica aos vendedores 
ambulantes, pequenos varejistas ou artesãos.

(C) o trabalho informal não gera impacto na 
previdência social. 

(D) o trabalho na economia informal apenas está 
relacionado ao trabalho precário quando é 
executado por menores de 16 anos.

(E) os países da América Latina enfrentam a 
expansão do mercado de trabalho informal.

QUESTÃO 28
Em relação à Conferência Internacional do 
Trabalho, é correto afirmar que: 

(A) ocorre sempre a cada cinco anos no mês de 
janeiro.  

(B) nessas conferências internacionais se originam 
as convenções que tratam das relações do 
trabalho.

(C) a participação é restrita à diretoria da 
Organização Mundial do Trabalho.

(D) não é permitido ao estado membro que envie 
representante de empregadores.

(E) o Brasil não é um dos países membros da 
OIT. 



10 Cargo: Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

QUESTÃO 29
Paciente, 38 anos, masculino, há 5 anos 
trabalha como perfurador de rocha. Em 
novembro/2015, o paciente referiu dispneia 
de instalação súbita, associada à tosse 
seca, sudorese noturna e astenia. Há 4 
meses teve perda ponderal de 10 quilos. 
Foi internado em franca insuficiência 
respiratória. Não apresenta comorbidades, 
nem faz uso de medicações. O diagnóstico 
informado à família foi de pneumoconiose. 
Após compensação sintomática, o paciente 
teve alta hospitalar e foi orientado quanto à 
doença. Sobre essa doença, é correto afirmar 
que

(A) as pneumoconioses são a reação pulmonar 
neoplásica à inalação de poeiras minerais, 
partículas orgânicas, inorgânicas, gases e 
vapores químicos. 

(B) as pneumoconioses constituem uma doença 
ocupacional crônica em declínio e pouco 
prevalente no mundo.

(C) nos pacientes acometidos por essas patologias 
o risco de infecção bacteriana é diminuído, 
quase nulo. 

(D) as pneumoconioses apresentam perda 
progressiva da função pulmonar, o prognóstico 
é sombrio, sendo que a forma aguda pode ser 
rapidamente fatal

(E) o tratamento da pneumoconiose consiste na 
terapia de suporte e oxigenoterapia, sendo que 
a possibilidade de transplante pulmonar deve 
ser sempre descartada.

QUESTÃO 30
Paciente, 34 anos, masculino, exerce 
atividade de encarregado de tecnologia 
da informação em uma concessionária de 
caminhões. Em maio de 2015, sofreu uma 
queda da própria altura enquanto caminhava 
em direção à oficina. Após atendimento 
médico, constatou-se fratura de cotovelo 
direito e o trabalhador foi afastado de suas 
atividades laborais. O setor de recursos 
humanos da empresa o informou quanto à 
necessidade de realização da Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT). Sobre esse 
procedimento, assinale a alternativa correta.

(A) A empresa deverá comunicar o acidente 
de trabalho ocorrido com seu empregado 
exclusivamente em casos em que houver 
afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil 
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, 
de imediato à autoridade competente. 

(B) Está dispensada a emissão da CAT relativa ao 
acidente ou doença profissional ou do trabalho 
ocorrido com o aposentado por tempo de serviço 
ou idade, que permaneça ou retorne à atividade 
após a aposentadoria. 

(C) Quando se tratar de trabalhador marítimo, 
aeroviário, ferroviário, motorista ou outro 
trabalhador acidentado fora da sede da 
empresa, não deve ser realizada a CAT por não 
caracterizar acidente de trabalho. 

(D) No caso de doença profissional ou do trabalho, a 
CAT deverá ser emitida no início da investigação 
diagnóstica.

(E) Na falta de comunicação por parte da empresa, 
podem formalizá-la o próprio acidentado, 
seus dependentes, o sindicato da categoria, o 
médico que o assistiu ou qualquer autoridade 
pública. 

QUESTÃO 31
É dever do profissional de Enfermagem, no 
exercício de sua profissão,

(A) responsabilizar-se por falta cometida em suas 
atividades profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe. 

(B) ter reconhecida sua autoria ou participação em 
produção técnico-científica. 

(C) requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, 
medidas cabíveis para obtenção de desagravo 
público em decorrência de ofensa sofrida no 
exercício profissional. 

(D) recusar-se a executar prescrição medicamentosa 
e terapêutica onde não conste a assinatura e o 
número de registro do profissional, exceto em 
situações de urgência e emergência.

(E) executar ou participar da assistência à saúde 
sem o consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto em iminente risco 
de morte. 

QUESTÃO 32
No que se refere à publicidade, o Código de 
Ética de Enfermagem dispõe que é direito do 
profissional

(A) utilizar-se de veículo de comunicação para 
conceder entrevistas ou divulgar eventos e 
assuntos de sua competência, com finalidade 
educativa e de interesse social. 

(B) divulgar informação inverídica sobre assunto de 
sua área profissional 

(C) Inserir imagens ou informações que identifiquem 
pessoas e instituições independente de prévia 
autorização para comprovar a eficiência de seu 
trabalho. 
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(D) resguardar os princípios da honestidade, 
veracidade e fidedignidade no conteúdo e na 
forma publicitária.

(E) zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão 
nas diferentes formas de divulgação.

QUESTÃO 33
Paciente, 55 anos, feminino, auxiliar de 
serviços gerais, sofreu queda de uma escada 
durante a jornada de trabalho, apresentando 
ferimento corto-contuso em região parietal. 
Após atendimento médico foram realizados 
4 pontos de sutura. A recuperação da 
trabalhadora ocorreu sem intercorrências ou 
sinais de infecção e logo ela pôde retornar 
as suas atividades rotineiras. Qual tipo de 
cicatrização o ferimento sofreu?

(A) Terceira intenção.
(B) Quinta intenção.
(C) Primeira intenção.
(D) Quarta intenção.
(E) Segunda intenção.

QUESTÃO 34
Sobre as teorias de enfermagem, assinale a 
alternativa correta.

(A) A Teoria da Relação Interpessoal, de Wanda de 
Aguiar Horta, propôs uma enfermagem clínica, 
entendendo o paciente como corpo-mente, ou 
seja, um “todo” dinâmico com interação com o 
meio dinâmico. A finalidade que a intervenção 
de enfermagem possuía era a conservação da 
energia, da integridade estrutural, pessoal e 
social.

(B) A Teoria das Necessidades Humanas Básicas, 
de Jean Watson, baseia-se nas necessidades 
psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, 
propondo uma metodologia para o processo de 
enfermagem focando o ser humano integral, na 
busca do equilíbrio bio-psico-sócio-espiritual

(C) A Teoria do Cuidado Transcultural, de Madeleine 
Leininger, tem como foco o cuidado, e sua 
essência a prática e o conhecimento. Na sua 
teoria, defendeu que a enfermagem deve 
considerar os valores culturais e a crenças das 
pessoas.

(D) A Teoria da Adaptação, de Dorothea Orem, 
desenvolveu um estudo sobre processos 
de adaptação considerando a estimulação 
contextual, residual e focal, e seus efeitos 
sobre o cognitivo e regulador que afeta o modo 
adaptativo da pessoa.

(E) A Teoria do autocuidado, da Sister Callista Roy, 
propõe um sistema de ajuda para o autocuidado. 

Quando o paciente apresenta um déficit de 
autocuidado ou não possui condições de 
realizá-lo, a enfermagem relaciona a educação 
em saúde, com propósito de tomar o paciente 
independente.

QUESTÃO 35
É diretriz da rede de atenção às urgências, 
EXCETO a

(A) ampliação do acesso e acolhimento aos casos 
agudos demandados aos serviços de saúde em 
todos os pontos de atenção, contemplando a 
classificação de risco e intervenção adequada e 
necessária aos diferentes agravos.

(B) garantia da universalidade, equidade e 
integralidade no atendimento às urgências 
clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, 
psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a 
causas externas (traumatismos, violências e 
acidentes).

(C) humanização da atenção, garantindo efetivação 
de um modelo centrado no usuário e com base 
nas suas necessidades de saúde. 

(D) participação e o controle social dos usuários 
sobre os serviços.

(E) garantia de implantação de modelo de atenção 
de caráter uniprofissional, centrado no papel 
do médico regulador e instituído por meio de 
práticas clínicas cuidadoras e com base na 
gestão de linhas de cuidado.

QUESTÃO 36
No que se refere às unidades móveis 
para atendimento de urgência, assinale a 
alternativa correta.

(A) Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre: 
tripulada por no mínimo 3 profissionais, sendo 
um condutor de veículo de urgência, um técnico 
de enfermagem e um médico.

(B) Equipe de Aeromédico: composta por no 
mínimo um técnico de enfermagem e um 
enfermeiro. 

(C) Equipe de Embarcação: composta por no 
mínimo 2 ou 3 profissionais, de acordo com o 
tipo de atendimento a ser realizado. 

(D) Motolância: conduzida por um profissional 
médico com treinamento para condução de 
motolância.

(E) Veículo de Intervenção Rápida (VIR): tripulado 
por um condutor de veículo de urgência, um 
médico e técnico em enfermagem.
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QUESTÃO 37
Mulher, 45 anos, é técnica de enfermagem em 
um pronto atendimento. Em 31/03/2014, ao 
sair de seu plantão (07h às 19h), aguardava 
o transporte coletivo em um ponto de ônibus 
do outro lado da avenida, em frente ao local 
de trabalho. Às 19:30, um veículo Fiat Palio 
conduzido em alta velocidade aproximou-
se do ponto de ônibus e, desgovernado, 
atropelou-a, ferindo outras 2 pessoas. Ela 
trabalhava há 23 anos na enfermagem, 
sempre utilizou o transporte coletivo e 
nunca imaginou que seria atropelada dessa 
maneira. Sobre o ocorrido, é correto afirmar 
que

(A) não pode ser considerado acidente de trabalho, 
pois a trabalhadora estava do outro lado da 
avenida.

(B) pode ser considerado acidente de trabalho 
exclusivamente porque a trabalhadora estava 
próxima ao local de trabalho.

(C) não pode ser considerado acidente de trabalho 
exclusivamente porque o horário do acidente 
excedia em 30 minutos o fim do horário de 
trabalho.

(D) pode ser considerado acidente de trabalho 
porque ocorreu no percurso do local do trabalho 
para a residência.

(E) não pode ser considerado acidente de trabalho 
porque se trata de dano de terceiros não 
relacionado à atividade laboral.

QUESTÃO 38
A realização da limpeza da unidade requer 
conhecimentos básicos de assepsia e 
uso de técnica adequada, visando evitar 
a disseminação de microrganismos e 
a contaminação ambiental. Sobre esse 
procedimento, NÃO corresponde à técnica 
adequada:

(A) executar a limpeza com luvas de procedimento.
(B) realizar a limpeza das superfícies com 

movimentos amplos e em um único sentido.
(C) sempre iniciar a limpeza em área periférica, 

seguindo para o centro da superfície.
(D) colocar sempre a superfície já limpa em contato 

apenas com outra superfície limpa.
(E) substituir a água que estiver sendo utilizada 

para limpeza, sempre que necessário.

QUESTÃO 39
Paciente, 25 anos, pedreiro, deu entrada 
no pronto atendimento com ferimento em 
cabeça após ser atingido por um bloco de 
cimento que se soltou do teto da construção 
em que trabalhava. Após atendimento, 
segue em observação sem evidência de 
fraturas em crânio ou déficit neurológico. 
Na ocasião, o paciente afirmou não estar 
usando EPI porque “o capacete esquenta 
muita a cabeça”. Quanto aos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), é obrigação do 
trabalhador:

(A) adquirir o EPI adequado ao risco de cada 
atividade.

(B) responsabilizar-se pela manutenção periódica.
(C) buscar orientação e treinamento sobre uso 

adequado, guarda e conservação.
(D) comunicar ao empregador qualquer alteração 

que torne o EPI impróprio para uso.
(E) substituir imediatamente o EPI, quando 

danificado ou extraviado.

QUESTÃO 40
Enfermeira, 33 anos, em 04 de junho de 
2014, ao admitir um paciente na sala de 
emergência do Hospital, perfurou seu dedo 
indicador com a agulha que havia recém-
utilizado para coleta de exames laboratoriais, 
inoculando acidentalmente uma pequena 
quantidade de sangue do paciente em seu 
próprio dedo. Ao solicitar autorização para 
testagem do sangue em função de acidente 
de trabalho, foi informada que o paciente 
foi recém-diagnosticado com Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida, não tendo 
iniciado ainda o tratamento específico devido 
ao seu debilitado estado clínico. Sobre 
acidentes com material perfurocortante, é 
correto afirmar que

(A) em casos de exposições percutâneas é indicada 
a lavagem exaustiva do local com álcool. 

(B) a indicação da quimioprofilaxia pós-exposição 
ao HIV é recomendada para todos os casos com 
exposição cutânea ou percutânea. 

(C) a quimioprofilaxia pós-exposição ao HIV tem 
duração de 5 dias em casos de acidentes de 
trabalho.

(D) a gravidade do risco do acidente está 
relacionada ao maior volume de sangue visível 
no instrumento do acidente.

(E) a quimioprofilaxia pós-exposição ao HIV consiste 
em uma boa estratégia de prevenção por sua 
baixa toxicidade ao ser humano.
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QUESTÃO 41
Técnica de enfermagem, 25 anos, está há 
3 semanas apresentando paroxismos de 
tosse seca com picos febris durante o dia. 
Durante os episódios de tosse, não consegue 
inspirar, apresentando protrusão na língua e 
sinais de asfixia, finalizando o episódio com 
uma inspiração forçada, súbita e prolongada, 
acompanhada por um ruído e eventuais 
episódios de vômito. Após avaliação clínica 
e exames complementares, o diagnóstico 
foi fechado como coqueluche. O agente 
etiológico e modo de transmissão dessa 
doença são, respectivamente,

(A) Clostridium botulinum / transmissão por meio de 
aerossóis. 

(B) Clostridium botulinum / transmissão por meio de 
gotículas. 

(C) Clostridium botulinum / transmissão por meio de 
contato. 

(D) Bordetella pertussis / transmissão por meio de 
aerossóis.

(E) Bordetella pertussis / transmissão por meio de 
gotículas.

QUESTÃO 42
Paciente, 36 anos, professora do ensino 
fundamental, procurou o serviço de saúde 
com lesões de aspecto vesicular, evoluindo 
para pústulas, seguindo o trajeto do nervo 
intercostal e troncos, além de dor intensa. 
Refere início dos sintomas há 2 dias, 
com rápida evolução. Durante anamnese, 
a paciente refere ser imunodeprimida 
e, ao exame clínico, evidencia lesões 
disseminadas por todo o corpo. Diante da 
dor intensa da paciente, comorbidades e 
extensão das lesões, a equipe médica opta 
por internamento. Ao instituir o isolamento, 
qual é o tipo de precaução indicado para 
Herpes Zoster disseminada e o EPI indicado, 
respectivamente?

(A) Precaução para Gotículas / Máscara N95.
(B) Precaução para Aerossóis / Máscara N95.
(C) Precaução para Gotículas / Máscara cirúrgica.
(D) Precaução para Aerossóis / Máscara cirúrgica.
(E) Precaução para Contato / Máscara cirúrgica.

QUESTÃO 43
Sobre o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), é correto afirmar que

(A) a elaboração, a implementação, o 
acompanhamento e a avaliação do PPRA 
poderão ser feitos exclusivamente pelo Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SESMT). 

(B) o conhecimento e a percepção que os 
trabalhadores têm do processo de trabalho e 
dos riscos ambientais presentes, incluindo os 
dados consignados no Mapa de Riscos, deverão 
ser considerados para fins de planejamento e 
execução do PPRA em todas as suas fases.

(C) os trabalhadores deverão informar aos 
empregadores, de maneira apropriada e 
suficiente, os riscos ambientais que possam 
se originar nos locais de trabalho e os meios 
disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e 
para proteger em desses riscos.

(D) está dispensado o monitoramento da exposição 
dos trabalhadores e das medidas de controle 
após realizada uma avaliação sistemática e 
introduzidas as medidas de controle indicadas 
na avaliação como necessárias.

(E) a implantação de medidas de caráter coletivo 
dispensa necessidade de treinamento dos 
trabalhadores quanto aos procedimentos que 
assegurem a sua eficiência e de informação 
sobre as eventuais limitações de proteção que 
ofereçam.

QUESTÃO 44
No Brasil, a simbologia de risco é 
normatizada e é a mesma adotada pela ONU 
em convenção internacional. Assim sendo, 
assinale a alternativa que corresponda, 
respectivamente, ao significado dos 
símbolos apresentados a seguir.

  

(A) Explosivo, Corrosivo e Tóxico.  
(B) Comburente, Tóxico e Corrosivo.
(C) Explosivo, Tóxico e Corrosivo. 
(D) Inflamável, Corrosivo e Tóxico.
(E) Comburente, Corrosivo e Tóxico.
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QUESTÃO 45
Assinale a alternativa que apresenta 
exclusivamente resíduos classificados como 
Grupo A.

(A) Vacinas vencidas, sobras de amostra de 
laboratório, luvas e sondas. 

(B) Medicamentos vencidos, agulhas, tubos 
capilares, equipos e sondas. 

(C) Sobras de alimentos, tubos capilares, agulhas e 
luvas. 

(D) Reagentes para laboratórios, vacinas vencidas, 
tubos capilares e equipos.

(E) Medicamentos vencidos, reagentes para 
laboratórios, saneantes e luvas. 

QUESTÃO 46
Considerando a etiologia das intoxicações 
e seus respectivos exemplos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Ocupacional: animais peçonhentos, agrotóxicos, 
produtos industriais. 

(B) Iatrogênica: medicamentos, agrotóxicos, 
raticidas.

(C) Suicida: metais, poeiras, resíduos.
(D) Endêmica: tabaco, álcool, maconha, cocaína, 

crack.
(E) Social: alergias, superdosagem de xaropes.

QUESTÃO 47
A síndrome caracterizada por ser o ponto 
máximo do estresse profissional, que pode 
ser encontrada em qualquer profissão, mas 
em especial nos trabalhos em que há impacto 
direto na vida de outras pessoas, cujo termo 
adotado significa que o desgaste emocional 
danifica os aspectos físicos e emocionais da 
pessoa, é a síndrome de

(A) Herzing. 
(B) Burnout. 
(C) Turner.
(D) Patau.
(E) Klinefelter.

QUESTÃO 48
Tipo de liderança em que o líder delega 
totalmente as decisões aos trabalhadores, 
deixando-os sem controle e com baixa 
produtividade, apesar da intensidade de 
suas funções. O enunciado refere-se a qual 
estilo de liderança?

(A) Democrática.
(B) Autocrática.
(C) Liberal.

(D) Subordinada.
(E) Insubordinada.

QUESTÃO 49
Qual é a carência exigida pelo INSS para 
que o cidadão tenha direito ao benefício de 
aposentadoria por idade?

(A) 18 meses. 
(B) 12 meses. 
(C) 180 meses.
(D) 120 meses.
(E) 60 meses.

QUESTÃO 50
Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
A ________________ utiliza técnicas da 
___________________ para adaptar o 
ambiente de trabalho ao ser humano de 
acordo com suas medidas, por exemplo: 
criando cadeiras, mesas, tesouras e demais 
objetos que sejam mais fáceis e confortáveis 
de se manusear; criando objetos que se 
adaptem ao corpo humano. 

(A) antropometria / saúde 
(B) antropometria / ergonomia 
(C) ergonomia / saúde 
(D) saúde / ergonomia
(E) ergonomia / antropometria
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