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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)--------------------------------------------------------------------------------
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Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



3 Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Discursos masculinos sobre prevenção e promoção 
da saúde do homem

Matheus Trilico, Gabriela R. de Oliveira,
Marinei Kijimura, Sueli M. Pirolo

A promoção da saúde é uma proposta de 
política mundial, contemporânea na saúde pública 
e disseminada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a partir de 1984. Aprovada na Carta de Ottawa, 
traz a saúde em seu conceito amplo, relacionando-a 
com qualidade de vida decorrente de processos 
complexos interligados a fatores como alimentação, 
justiça social, ecossistema, renda e educação. 
Também trabalha com o princípio de autonomia dos 
indivíduos e das comunidades, reforçando assim o 
planejamento e o poder local. 

Nesse mesmo sentido, a Declaração de Alma-Ata, 
em 1978 , estabelece a proposta da ‘atenção primária 
à saúde’ e amplia a visão do cuidado à saúde: sai da 
visão hierárquica do conhecimento especializado, 
incentiva o envolvimento da população e destaca 
os fatores necessários para propiciar a qualidade 
de vida e o direito ao bem-estar social. A atenção 
primária à saúde está estreitamente vinculada à 
‘promoção da saúde’ e à prevenção de enfermidades, 
não abandonando as dimensões  setorial e técnica e 
incluindo outras dimensões.

No Brasil, a Estratégia Saúde da Família responde a 
essa ampliação do cuidado ao buscar a promoção da 
qualidade de vida e intervenção nos fatores que geram 
riscos, por meio de ações programáticas abrangentes 
e ações intersetoriais. Nessa perspectiva, entende-se 
importante a Política Nacional de Atenção à Saúde do 
Homem.

Criada em 2009, essa política procura incluir a 
masculinidade nas questões clínica e epidemiológica, 
oferecendo uma proposta singular de cuidado de 
promoção e recuperação da saúde. Ela se fundamenta 
na idiossincrasia do gênero masculino - termo que, 
para o campo da pesquisa, refere-se apenas a áreas 
estruturais e ideológicas que envolvem relação 
entre os sexos, delimitando então um novo terreno 
evidenciam na literatura que os homens sofrem 
influência dessa representação da masculinidade, 
imprimindo a idealização de sucesso, poder e força.

Estudos comparativos entre homens e mulheres 
comprovam que os homens são mais vulneráveis 

às doenças, sobretudo às enfermidades graves 
e crônicas, e morrem mais precocemente que as 
mulheres. A despeito da maior vulnerabilidade e das 
altas taxas de morbimortalidade, os homens não 
buscam, como as mulheres, os serviços de atenção 
básica.

Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, o 
homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, 
seja como vítima. A prevalência de dependentes de 
álcool também é maior para o sexo masculino: 19,5% 
dos homens são dependentes de álcool, contra 6,9% 
das mulheres. Em relação ao tabagismo, os homens 
usam cigarros também com maior frequência do que 
as mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade 
a doenças cardiovasculares, cânceres, doenças 
pulmonares obstrutivas crônicas, doenças bucais e 
outras.

A masculinidade hegemônica seria aquela ligada à 
legitimidade do patriarcado, que garante a dominação 
dos homens e a subordinação das mulheres. Ela não 
diz respeito a um estilo de vida, mas a configurações 
que formam as relações de gênero. Novos grupos 
podem desafiar antigas soluções e construir uma 
nova hegemonia. Hoje, essa demonstração de força, 
controle e não vulnerabilidade cede espaço, tirando 
do homem moderno toda essa supremacia.

No bojo dessas representações de masculinidade, 
busca-se o subjetivo contido na discussão de 
masculinidade e saúde e a consequente importância 
para tal, quando atribuída às políticas específicas 
de saúde pública voltada para o gênero masculino. 
Torna-se, então, necessário compreender suas 
representações no contexto do diálogo relacional 
ao gênero masculino, visando à promoção de saúde 
articulada ao princípio de autonomia dos indivíduos.

Texto adaptado. Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1981-77462015000200381&lng=pt&nrm=iso

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

(A) Saúde pública no Brasil. 
(B) Direitos sobre a promoção da saúde para todos os 

integrantes de uma família.
(C) A Organização Mundial da Saúde e os estatutos 

que regem a OMS.
(D) Promoção à saúde e o cuidado na prevenção de 

doenças femininas.
(E) Masculinidade e saúde do homem.
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QUESTÃO 02
De acordo com o texto, 

(A) após a disseminação da proposta sobre a promoção 
da saúde, a Declaração de Alma-Ata estabeleceu a 
proposta de atenção primária à saúde e ampliou a 
visão a respeito do cuidado da saúde. 

(B) no Brasil, o Programa Saúde da Família atendeu 
até 2009 somente pacientes do sexo feminino. 

(C) em estudos realizados, constatou-se que as 
mulheres, por serem mais frágeis, são mais 
suscetíveis a doenças graves.

(D) o percentual de homens que bebem e fumam é o 
triplo do percentual de mulheres que fazem uso da 
bebida e do fumo.

(E) a proposta da promoção da saúde envolve um 
espaço de atuação que extrapola o setor saúde, 
apontando para uma articulação com o conjunto de 
outros setores.

QUESTÃO 03
“Nesse mesmo sentido, a Declaração de 
Alma-Ata, em 1978, estabelece a proposta da 
‘atenção primária à saúde’ e amplia a visão do 
cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do 
conhecimento especializado...”. 
Com relação aos termos em destaque, 
independentemente do contexto em que podem 
estar inseridos, assinale a alternativa correta 
referente ao que se afirma. 

(A) São todos invariáveis. 
(B) “Nesse”   varia somente em gênero. 
(C) “amplia” e “especializado” podem variar em gênero 

e número, e em pessoa, tempo e modo verbais. 
(D) Somente “amplia” pode variar em pessoa e número, 

e em tempo e modos verbais. 
(E) Somente o termo “especializado” é invariável. 

QUESTÃO 04
“A despeito da maior vulnerabilidade e das 
altas taxas de morbimortalidade, os homens 
não buscam, como as mulheres, os serviços de 
atenção básica”.  
A expressão em destaque NÃO pode ser 
substituída, sem que haja prejuízo semântico, 
por

(A) A respeito da maior vulnerabilidade e das altas 
taxas de morbimortalidade.

(B) Embora haja maior vulnerabilidade e altas taxas de 
morbimortalidade.

(C) Apesar da maior vulnerabilidade e das altas taxas 
de morbimortalidade.

(D) Ainda que haja maior vulnerabilidade e altas taxas 
de morbimortalidade.

(E) Mesmo com a maior vulnerabilidade e com as altas 
taxas de morbimortalidade.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
apresentam um encontro consonantal.

(A) Tempo – Crise – Planta.
(B) Chaveiro – Subsolo – Crise.
(C) Trator – Carta – Subsolo.
(D) Carreira – Professor – Passatempo.
(E) Pilha – Carta – Problema.

QUESTÃO 06
Em “No bojo dessas representações de 
masculinidade, busca-se o subjetivo contido na 
discussão de masculinidade...”, 

(A) o pronome “se”, adequadamente, encontra-se em 
posição de ênclise.

(B) o pronome “se”, adequadamente, encontra-se em 
posição de próclise.

(C) o pronome “se”, inadequadamente, encontra-se 
em posição de ênclise.

(D) o pronome “se”, inadequadamente, encontra-se 
em posição de próclise. 

(E) não há a necessidade do pronome “se” nessa 
situação.

QUESTÃO 07
Em “A atenção primária à saúde está 
estreitamente vinculada à ‘promoção da 
saúde’ e à prevenção de enfermidades, não 
abandonando as dimensões setorial e técnica e 
incluindo outras dimensões.”,

(A) há um problema de concordância verbal. 
(B) “enfermidades” deveria estar no singular para 

concordar com “prevenção”.  
(C) os termos “setorial” e “técnica”  foram empregados 

adequadamente no singular. 
(D) os termos  “setorial”  e ” técnica” deveriam estar no 

plural para concordar com “dimensões”. 
(E) os verbos “abandonar” e “incluir” estão conjugados 

adequadamente para concordar com os seus 
sujeitos.  

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta um verbo 
classificado como irregular. 

(A) “...busca-se o subjetivo contido na discussão de 
masculinidade”. 

(B) “...traz a saúde em seu conceito amplo”.
(C) “...refere-se apenas a áreas estruturais e 

ideológicas”.
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(D) “...incentiva o envolvimento da população”.
(E) “...a Estratégia Saúde da Família responde a 

essa ampliação”.

QUESTÃO 09
Em “estabelece a proposta da ‘atenção 
primária à saúde’ e amplia a visão do cuidado 
à saúde”, 

(A) as crases foram empregadas inadequadamente, 
pois, nos dois casos, não há a necessidade de 
artigo antes do termo saúde, podendo aparecer 
antes apenas a preposição “a”, podendo até ser 
substituída por “para”.  

(B) somente a primeira crase foi empregada 
inadequadamente, pois o termo antecedente 
“primária” não rege preposição. 

(C) as crases foram empregadas inadequadamente, 
pois além de estarem distantes dos respectivos 
verbos, “estabelecer” (verbo bitransitivo) e  
“ampliar”, neste último caso, o verbo não rege 
preposição por ser transitivo direto.   

(D) as crases foram empregadas para atender às 
regências, respectivamente, de “atenção” e 
“cuidado”. Nos dois casos, a palavra regida é 
“saúde”, uma palavra de gênero feminino e que, 
portanto, está acompanhada do artigo “a”. 

(E) as crases foram empregadas para atender 
às regências, respectivamente, de “atenção” 
e “visão”. Nos dois casos, o termo regente é 
“saúde”, um termo de gênero feminino e que, 
portanto, está acompanhado do artigo “a”. 

QUESTÃO 10
Em “Segundo estatísticas do Ministério 
da Saúde, o homem é mais vulnerável à 
violência”, o termo em destaque pode ser 
substituído, sem prejuízo semântico, por

(A) apesar de as.
(B) conforme.
(C) através das.
(D) como. 
(E) em lugar das.

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
Lucas tinha uma quantia total de R$ 1.240,00.  
Dessa quantia, ele gastou R$ 496,00 para 
pagar seu cartão de crédito. Sabendo disso, 
qual foi a porcentagem que Lucas gastou do 
total para pagar seu cartão de crédito?

(A) 24%
(B) 26%
(C) 32%
(D) 40%
(E) 46%

QUESTÃO 12
Observe a sequência a seguir:

1; 2; 3; 4; 11; 22; 33; 44;111; 222; 333; ...

Seguindo esse padrão, qual deverá ser o 
próximo termo?

(A) 33
(B) 3333
(C) 444
(D) 4444
(E)      555

QUESTÃO 13
Os três filhos de João e Cristina estudam em 
colégios diferentes, e cada colégio possui 
um período de férias diferente um do outro. 
Lívia tem férias do dia 01 ao dia 31 de julho, 
Lúcia tem férias do dia 11 ao dia 26 de julho 
e Miguel do dia 18 ao dia 31 de julho. Sendo 
assim, quantos dias os 3 filhos de João e 
Cristina estarão juntos de férias?

(A) 8 dias.
(B) 9 dias.
(C) 10 dias.
(D) 12 dias.
(E) 15 dias.
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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 14
Um barril está cheio de água. Se forem 
retirados 4/7 de sua capacidade, ainda restará 
138 litros de água. Qual é a capacidade total 
desse barril?

(A) 322 litros.
(B) 325 litros.
(C) 356 litros.
(D)      421 litros.
(E)      450 litros.

QUESTÃO 15
Se neste ano a quarta-feira de cinzas foi no 
dia 18 de fevereiro, em que dia da semana 
deste mesmo ano foi o dia 03 de fevereiro? 

(A) Sexta.
(B) Sábado.
(C) Domingo.
(D)     Segunda.
(E) Terça.

QUESTÃO 16
De acordo com a Lei nº 12.550/11, que 
autorizou a criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A)  O Poder Executivo foi autorizado a criar uma 
sociedade de economia mista denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), com personalidade jurídica de direito 
público e patrimônio privado. 

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

(C)  A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços gratuitos de assistência médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, assim como a 
prestação às instituições públicas federais de 
ensino ou instituições congêneres de serviços 
de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao 
ensino-aprendizagem e à formação de pessoas 
no campo da saúde pública, observada, nos 
termos da Constituição Federal, a autonomia 
universitária.

(D)  É vedado à EBSERH administrar unidades 
hospitalares, bem como prestar serviços de 

assistência médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico no âmbito do 
SUS.

(E)  No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará as 
orientações da Política Nacional de Assistência 
Social, de responsabilidade do Ministério da 
Previdência Social.

QUESTÃO 17
De acordo com o que está expresso no 
Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (aprovado pelo 
Decreto nº 7.661/11), a EBSERH fica sujeita à 
supervisão

(A)  do Ministro de Estado da Educação.
(B)  dos Prefeitos Municipais.
(C)  do Secretário da Saúde do Estado e dos Prefeitos 

Municipais.
(D)  do Ministro da Previdência Social.
(E)  do Ministro de Estado da Assistência Social.

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

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

(B)  O Presidente e os Diretores da EBSERH serão 
nomeados dentre brasileiros que satisfaçam 
os seguintes requisitos: I - idoneidade moral e 
reputação ilibada; II - notórios conhecimentos 
na área de gestão, da atenção hospitalar e do 
ensino em saúde; e III - pelo menos cinco anos 
de exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhecimentos 
mencionados no item II.

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

(D)  O Presidente poderá vetar as deliberações 
da Diretoria, submetendo-as, neste caso, ao 
Conselho de Administração.

(E)  O Presidente e a Diretoria devem apresentar, 
anualmente, ao Conselho de Administração, 
relatório das atividades da EBSERH.



7 Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

QUESTÃO 19
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, o Conselho Fiscal

(A)  é formado em caráter provisório quando 
há indícios de irregularidades na gestão do 
Presidente da EBSERH, sendo então composto 
por dois membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Fazenda.

(B)  é órgão permanente da EBSERH, composto por 
nove membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.

(C)  é formado em caráter provisório quando 
há indícios de irregularidades na gestão do 
Presidente da EBSERH, sendo então composto 
por três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Saúde.

(D)  é formado em caráter provisório quando 
há indícios de irregularidades na gestão do 
Presidente da EBSERH, sendo então composto 
por seis membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

(E)  é, como órgão permanente da EBSERH, 
composto por três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

QUESTÃO 20
De acordo com Regimento Interno - 2ª revisão, 
o órgão de orientação superior da EBSERH é

(A)  o Conselho de Administração.
(B)  o Conselho Consultivo.
(C)  a Comissão de Ética.
(D)  a Diretoria Executiva.
(E)  o Comitê Interno de Gestão do Rehuf.

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 Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
as funções como membro dos Conselhos de 
Saúde

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

(B)  serão remuneradas, considerando que o seu 
exercício é de relevância pública, com valor 

correspondente a 1 salário mínimo por ato 
praticado pelo conselheiro, limitado este valor ao 
teto do Regime Geral da Previdência Social.

(C)  serão remuneradas, considerando que o seu 
exercício é de relevância pública,  quando o 
conselheiro tiver que ausentar-se do trabalho, 
oportunidade em que o Estado indenizará o 
empregador.

(D)  serão remuneradas com valores suficientes para 
compensar os dias de trabalho perdidos pelo 
conselheiro.

(E)  não serão remuneradas, porque, devido ao seu 
caráter facultativo e eventual, são exercidas 
somente aos sábados, domingos e feriados, de 
modo que não há necessidade de afastamentos 
ou dispensa do trabalho do conselheiro.

QUESTÃO 22
De acordo com as disposições da   
Constituição Federal, no que se refere à 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A)  A assistência à saúde é privativa da União e 
sem fins lucrativos, motivo pelo qual é vedada 
qualquer participação da iniciativa privada, 
exceto por instituições sem fins lucrativos.

(B)  As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes deste, somente mediante 
contrato de direito privado, após procedimento 
de licitação na modalidade concorrência.

(C)  É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos.

(D)  É possível e sempre admitida a participação 
direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País.

(E)  O Poder Público, por meio de Lei Complementar, 
regulamenta as condições e os requisitos 
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como estabelece as 
regras que permitem sua comercialização.



8 Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

QUESTÃO 23
De acordo com as definições trazidas pela 
Lei Orgânica da Saúde - Lei n° 8.080/1990, a 
Vigilância Epidemiológica 

(A)  está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde e é definida como 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.

(B)  está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde e é definida como 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, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.  

(C)  está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde e é definida como o controle 
exercido sobre todos os bens de consumo que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com 
a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo.

(D)   não está incluída no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde e é definida como 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)  não está incluída no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde e é definida como 
o controle exercido sobre todos os bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas 
as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 24
De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, a 
Conferência de Saúde é uma instância

(A)  singular; presente apenas no âmbito municipal; 
reunir-se-á a cada dois anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde.

(B)  colegiada; presente apenas no âmbito municipal; 
reunir-se-á a cada dois anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde.

(C)  singular; presente apenas no âmbito federal; 
reunir-se-á a cada dois anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde.

(D)  colegiada; presente em cada esfera de 
governo; reunir-se-á a cada quatro anos com 
a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes.

(E)  presente apenas em âmbito estadual e 
federal; reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes.

QUESTÃO 25
De acordo com as denominações expostas no 
Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011, considera-se Portas de Entrada: 

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

(B)  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.

(C)  a descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada.

(D)  os serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que, em razão de agravo 
ou de situação laboral, necessita de atendimento 
especial.

(E)  os serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS.
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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 S

QUESTÃO 26
Quanto ao PPRA e ao PCMSO, é correto 
afirmar que

(A) os documentos que compõem o PPRA deverão 
estar disponíveis apenas aos empregadores.

(B) toda trabalhadora gestante nunca será liberada 
para o trabalho em áreas com possibilidade 
de exposição a gases ou vapores anestésicos, 
mesmo após autorização por escrito do médico 
responsável pelo PCMSO.

(C) o Plano de Proteção Radiológica não deve ser 
considerado na elaboração e implementação do 
PCMSO.

(D) no PPRA dos serviços de saúde deve constar 
inventário de todos os produtos químicos, exceto 
os intermediários e resíduos, com indicação 
daqueles que impliquem riscos à segurança e a 
saúde do trabalhador.

(E) deve constar no PPRA a descrição dos riscos 
inerentes às atividades de recebimento, 
armazenamento, preparo, distribuição, 
administração dos medicamentos e das drogas 
de risco.

QUESTÃO 27
Quanto à Segurança do Trabalho, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) No Brasil, é definida por normas, leis 
complementares, como portarias e decretos, 
e também por convenções Internacionais da 
Organização Internacional do Trabalho.

(B) Pode ser entendida como o conjunto de medidas 
adotadas visando minimizar os acidentes de 
trabalho, doenças ocupacionais, bem como 
proteger a integridade e capacidade de trabalho.

(C) O quadro de profissionais do SESMT de uma 
empresa pode ser composto de uma equipe 
multidisciplinar, entre eles, técnico de segurança 
do trabalho, enfermeiro do trabalho e engenheiro 
de segurança do trabalho.

(D) É restrita a apenas uma parcela dos funcionários 
regidos pela CLT.

(E) Envolve métodos de análise para a minimização 
de riscos de acidentes.

QUESTÃO 28
Órgão de âmbito nacional competente para 
coordenar, orientar, controlar e supervisionar 
as atividades relacionadas com a segurança 
e medicina do trabalho, inclusive a Campanha 
Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, o Programa de Alimentação 
do Trabalhador e ainda a fiscalização 
do cumprimento dos preceitos legais e 
regulamentares sobre segurança e medicina 
do trabalho em todo o território nacional. A 
sigla desse órgão é

(A) LTCAT.
(B) DRT.
(C) PCMAT.
(D) SSST.
(E) CIPA.

QUESTÃO 29
Trabalhador da área administrativa 
apresentou dificuldades para uso dos 
membros, particularmente das mãos, além 
de dormências, formigamento, “agulhadas” 
e aumento de sensibilidade. Frente a esse 
quadro, foi diagnosticado com doença 
causada em decorrência do seu trabalho – 
exigência mecânica repetida por períodos 
de tempo prolongado. Os sinais e sintomas 
observados são característicos de qual 
doença do trabalho? 

(A) Saturnismo.
(B) DORT/LER.
(C) Câncer.
(D) Surdez.
(E) Asma ocupacional.

QUESTÃO 30
Trabalhador  do   ramo   metalúrgico      
apresentou doença profissional resultante 
da intoxicação por chumbo.  Assinale 
a alternativa que diz respeito à doença 
provocada pela exposição a esse agente 
químico.

(A) Hidrargirismo.  
(B) Asbestose.
(C) Silicose.
(D) Saturnismo.
(E) Cirrose.
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QUESTÃO 31
Sobre Equipamento de Proteção Individual 
(EPI), é correto afirmar que

(A) o empregador deve fornecer aos trabalhadores 
os EPI adequados ao risco de cada atividade, 
porém não cabe a ele exigir o seu uso.

(B) o EPI, apesar de ser adequado ao risco de cada 
atividade, pode ser usado pelo empregado, para 
executar finalidades diferentes da que se destina.

(C) o fabricante nacional ou importado deverá 
comercializar ou colocar à venda somente o EPI, 
portador de CA.

(D) o fornecimento aos empregados, do EPI 
adequado ao risco, é facultativo à empresa.

(E) não possui validade, podendo ser utilizado 
pelo empregado enquanto sua utilização for 
possibilitada.

QUESTÃO 32
Em relação à CIPA, é correto afirmar que

(A) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a 
duração de dois anos, permitida uma reeleição.

(B) o empregador designará entre seus 
representantes o Presidente da CIPA, os titulares 
e o vice-presidente.

(C) a CIPA poderá ter seu número de representantes 
reduzido, bem como poderá ser desativada 
pelo empregador, antes do término do mandato 
de seus membros, ainda que haja redução do 
número de empregados da empresa, exceto 
no caso de encerramento das atividades do 
estabelecimento 

(D) os membros da CIPA, eleitos e designados, 
serão empossados um dia antes do término do 
mandato anterior. 

(E) é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa 
do empregado eleito para cargo de direção de 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
desde o registro de sua candidatura até um ano 
após o final de seu mandato.

QUESTÃO 33
Os trabalhadores, normalmente, estão 
expostos a uma série de riscos. Constituem 
riscos físicos:

(A) bactérias e fungos.
(B) poeiras e névoas.
(C) ruído e gases.
(D) temperaturas extremas e ruído.
(E) radiação e fumos.

QUESTÃO 34
Em relação à Norma de Ergonomia, assinale a 
alternativa correta.

(A) O posto de trabalho deve atender às 
características antropométricas de 90% dos 
trabalhadores, respeitando os alcances dos 
membros e da visão, ou seja, compatibilizando 
as áreas de visão com a manipulação.

(B) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem 
designados para o transporte manual de cargas, 
o peso máximo destas cargas deverá ser igual 
àquele admitido para os homens.

(C) Características do ambiente de trabalho, como 
iluminação e ruído, não são abordadas na 
ergonomia.

(D) Nas atividades de entrada de dados eletrônicos, 
deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos 
para cada 50 minutos trabalhados, sendo estes, 
porém, deduzidos da jornada de trabalho.

(E) As pausas deverão ser concedidas dentro do 
posto de trabalho.

QUESTÃO 35
São considerados equipamentos de proteção 
individual (EPI):

(A) capacete e exaustores para gases e vapores.
(B) óculos e redes de proteção de partes móveis de 

máquinas.
(C) máscara de solda e protetor auditivo.
(D) luvas e enclausuramento de máquinas para 

redução de ruído.
(E) guarda-corpos e placas sinalizadoras.

QUESTÃO 36
De acordo com a legislação vigente, NÃO se 
considera acidente de trabalho 

(A) a doença profissional, assim entendida a 
produzida ou desencadeada pelo exercício 
do trabalho peculiar à determinada atividade e 
constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

(B) a doença endêmica adquirida por segurado 
habitante de região em que ela se desenvolva, 
salvo comprovação de que é resultante de 
exposição ou contato direto determinado pela 
natureza do trabalho.

(C) o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora 
do local e horário de trabalho, na prestação 
espontânea de qualquer serviço à empresa para 
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito.

(D) o acidente ocorrido no percurso da residência 
para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive 
veículo de propriedade do segurado.
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(E) a doença proveniente de contaminação acidental 
do empregado no exercício de sua atividade.

QUESTÃO 37
Os Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT), têm como finalidade promover a 
saúde e proteger a integridade do trabalhador 
no local de trabalho. Referente ao assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) Seu dimensionamento vincula-se à gradação do 
risco da atividade principal e ao número total de 
empregados do estabelecimento.

(B) Seu dimensionamento é dado apenas pela 
gradação do risco da atividade principal.

(C) O técnico de segurança do trabalho deverá 
dedicar 4 horas do dia para as atividades do 
SESMT.

(D) O SESMT deve desenvolver suas atividades de 
forma independente, sem entrosamento com a 
CIPA.

(E) O SESMT não é obrigatório para empregados 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

QUESTÃO 38
Sobre as condições ambientais de trabalho 
recomendadas na NR17 - Ergonomia, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) Nos locais de trabalho onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual 
e atenção constantes, são recomendadas 
condições de conforto, uma delas é que o índice 
de temperatura efetiva esteja entre 23oC e 28oC.

(B)  A iluminação geral ou suplementar deve 
ser projetada e instalada de forma a evitar 
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e 
contrastes excessivos.

(C)  Nos locais de trabalho onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual 
e atenção constantes, são recomendadas 
condições de conforto, uma delas é que a 
umidade relativa do ar não seja inferior a 40%.

(D) Os níveis mínimos de iluminamento a serem 
observados nos locais de trabalho são os valores 
de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, 
norma brasileira registrada no INMETRO.

(E) Em todos os locais de trabalho deve haver 
iluminação adequada, natural ou artificial, geral 
ou suplementar, apropriada à natureza da 
atividade.

QUESTÃO 39
Um técnico de enfermagem apresentou os 
seguintes sintomas: esgotamento físico e 
mental intenso. O caso foi caracterizado como 
doença relacionada ao trabalho desenvolvida 
como resposta a pressões prolongadas, as 
quais ele sofreu a partir de fatores emocionais 
estressantes e interpessoais relacionados 
com o trabalho. De qual doença relacionada 
ao trabalho o enunciado se refere?

(A) Surdez.
(B) Fenômeno de Raynaud.
(C) Cegueira.
(D) Asma.
(E) Síndrome de Burnout.

QUESTÃO 40
O exercício de trabalho em condições de 
insalubridade, de acordo com o disposto na 
NR-15, assegura ao trabalhador a percepção 
de adicional

(A) de 50% incidente sobre o salário.
(B) de 30% incidente sobre o salário, sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios 
ou participação nos lucros da empresa.

(C) que pode variar entre 15 % e 40 %, incidente 
sobre o salário mínimo da região.

(D) que pode variar entre 10% e 40%, incidente 
sobre o salário mínimo da região.

(E) que  pode variar entre 10% e 40%, incidente 
sobre o salário, sem os acréscimos resultantes 
de gratificações, prêmios ou participação nos 
lucros da empresa.
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QUESTÃO 41
Um trabalhador sofre uma parada cardíaca, 
ou seja, uma interrupção repentina da função 
de bombeamento cardíaco, constatada pela 
falta de batimentos (ao encostar o ouvido na 
região anterior do tórax do acidentado) e pela 
ausência de pulso. Neste caso, a conduta de 
quem está socorrendo deve ser

(A) chamar ajuda e aguardar fazendo companhia, 
não tocando no trabalhador, a fim de não piorar a 
situação.

(B) proceder com a sequência de suporte básico 
a vida – DCBA (D- desfibrilador; C- suporte 
circulatório; B – ventilação artificial; A - alerta, 
ajudar, abrir vias aéreas).

(C) colocar a cabeça do trabalhador em uma 
posição mais alta que os pés, ajudando no fluxo 
sanguíneo cerebral.

(D) manter a boca do trabalhador fechada, evitando 
a queda da língua sobre a parede posterior da 
faringe.

(E) proceder com a sequência de suporte básico a 
vida – ABCD (A - alerta, ajudar, abrir vias aéreas; 
B – ventilação artificial; C- suporte circulatório; 
D- desfibrilador).

QUESTÃO 42
O PCMSO determina prazos e periodicidade 
dos exames periódicos para os trabalhadores 
que não estão expostos a riscos ou 
situações de trabalho que impliquem o 
desencadeamento ou agravamento de doença 
ocupacional, ou ainda, para aqueles que não 
sejam portadores de doenças crônicas. A 
periodicidade mínima dos exames, para estes 
trabalhadores, deve ser

(A) anual, quando menores de 18 anos e maiores de 
45 anos de idade.

(B) anual, para os trabalhadores entre 18 anos e 45 
anos de idade.

(C) a cada dois anos, quando menores de 18 anos e 
maiores de 45 anos de idade

(D) nunca, para os trabalhadores abaixo de 18 anos 
e maiores de 45 anos de idade.

(E) somente admissional, para os trabalhadores 
entre 18 anos e 45 anos de idade.

QUESTÃO 43
Em relação às atividades que envolvem 
agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa, 
é correto afirmar que caracteriza-se com 
insalubridade de grau máximo o trabalho ou 
as operações

(A) em contato permanente com pacientes em 
isolamento por doenças infectocontagiosas, 
bem como objetos de seu uso, não devidamente 
esterilizados.

(B) que exponham o trabalhador ao frio.
(C) em contato permanente com laboratórios de 

análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico).

(D) em contato permanente com cemitérios 
(exumação de corpos).

(E) em contato permanente com estábulos e 
cavalariças.

QUESTÃO 44
Quanto à utilização de cor na sinalização de 
segurança do trabalho, é correto afirmar que

(A) deve-se utilizar o máximo possível de cores, a 
fim de não confundir o trabalhador.

(B) sua utilização dispensa o emprego de outras 
formas de prevenção de acidentes.

(C) não se deve utilizar cores para identificação de 
tubulações, principalmente as de gases.

(D) não se deve utilizar cores em equipamentos para 
determinar áreas de segurança.

(E) deve ser adotada para segurança em 
estabelecimentos ou locais, a fim de advertir 
acerca dos riscos existentes.

QUESTÃO 45
Minerador, masculino, 45 anos, que atua na 
função desde os 20 anos, começou a tossir 
constantemente e produzir escarro. Há 4 
meses, teve perda ponderal de 10 quilos. 
Foi internado com insuficiência respiratória. 
À tomografia computadorizada, firmou-se o 
diagnóstico de pneumoconiose. Frente a este 
caso clínico, a qual doença ocupacional o 
enunciado se refere?

(A) Silicose.
(B) Gripe profunda.
(C) LER/ DORT.
(D) Tendinite.
(E) Epicondilite.

QUESTÃO 46
Enfermeira plantonista, 30 anos, começou a 
sofrer convulsões e contrações musculares 
involuntárias de todo o corpo, por um 
período de aproximadamente 3 a 5 minutos. 
Sabe-se que as convulsões são decorrentes 
do funcionamento anormal do cérebro. Na 
situação descrita, o que deve ser feito?
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(A) Segurá-la impedindo que ela agite-se à vontade, 
evitando acidentes.

(B) Manter a cabeça dela voltada para cima, para 
evitar engasgos.

(C) Proteger a cabeça, mas deixando-a livre para 
agitar-se à vontade.

(D) Colocar qualquer objeto em sua boca, para que a 
língua não seja mordida.

(E) Manter a vítima no lugar onde ela se encontra. 
Caso esteja do lado de um local de risco, 
observar para que nada aconteça, deixando 
agitar-se à vontade.

QUESTÃO 47
Trabalhador sofre queimaduras química de 2o 
grau, atingindo a epiderme e parte da derme. 
Há presença de bolhas e a dor é acentuada. 
Sobre os primeiros socorros, é correto 
afirmar que deve-se

(A) usar manteiga para acentuar a dor.
(B) utilizar pasta de dente sobre a ferida.
(C) estourar as bolhas, pois o líquido presente no 

seu interior pode infeccionar a ferida.
(D) enxaguar o local com água corrente.
(E) não remover os anéis, pulseiras, colares, cintos 

e relógios.

QUESTÃO 48
Em conformidade com as disposições da 
Norma Regulamentadora 9 – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
Consideram-se riscos ambientais três tipos 
de agentes existentes nos ambientes de 
trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, são capazes de causar danos à 
saúde do trabalhador. São eles:

(A) agentes químicos – ex. radiações ionizantes; 
agentes físicos – ex. ruído; agentes biológicos – 
ex. parasitas.  

(B) agentes físicos – ex. vibrações; agentes químicos 
– ex. fumos; agentes biológicos – ex. bacilos

(C) agentes químicos – ex. névoas; agentes de 
acidentes – ex. probabilidade de explosão; 
agentes biológicos – ex. vírus.

(D) agentes físicos – ex. pressões anormais; agentes 
ergonômicos – ex. carregamento de peso; 
agentes biológicos – ex. parasitas.

(E) agentes mecânicos – ex. esmagamento; agentes 
biológicos – ex. fungos; agentes químicos – ex. 
vapores.

QUESTÃO 49
Uma recepcionista de um hospital reclamou 
do ruído presente no seu ambiente de 
trabalho. Ela acredita que os problemas no 
aparelho auditivo, estresse, irritabilidade, 
insônia e dores de cabeça possuem relação 
com o ruído presente no ambiente de trabalho. 
Sabe-se que a exposição ao ruído, quando 
indesejável, é prejudicial à saúde e, estando a 
exposição acima dos limites estabelecidos na 
NR 15, a funcionária terá direito ao adicional 
de insalubridade. 
Neste caso, durante a jornada de trabalho da 
recepcionista, ocorrem diversos períodos 
de exposição a ruído de diferentes níveis 
(ruído intermitente). Logo, para verificar se o 
ambiente é mesmo insalubre, deve-se fazer o 
cálculo da dose de ruído. 
De acordo com os dados apresentados na 
Tabela a seguir e os valores da máxima 
exposição diária permissível, estabelecidos 
na NR 15, qual é a dose de ruído a que a 
funcionária está exposta?

Tabela - Dados referente a exposição ao ruído 
pela recepcionista

 

(A) 1,83.   
(B) 1,625.
(C) 0,98.
(D) 0,75.
(E) 1,75.
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QUESTÃO 50
Sobre a Comunicação de Acidente de 
Trabalho – CAT, assinale a alternativa correta.

(A) Somente deve ser emitida em acidentes ou 
doenças em que houve afastamento do trabalho. 

(B) 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 
reconhecida para esta finalidade.

(C) Em caso de óbito decorrente de acidente ou 
doença ocupacional, não é necessária a emissão 
da CAT.

(D) Não existe necessidade de reabertura da CAT 
na ocorrência de, reinicio de tratamento ou 
afastamento por agravamento de lesão de 
acidente do trabalho ou doença profissional ou 
do trabalho, já comunicado anteriormente ao 
INSS.

(E) A CAT do tipo reabertura  refere-se à primeira 
comunicação do acidente ou doença do trabalho.
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