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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Vivendo e...

Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Duvido que se 
hoje pegasse uma bola de gude conseguisse equilibrá-la na 
dobra do dedo indicador sobre a unha do polegar, e quanto 
mais jogá-la com a precisão que eu tinha quando era garoto. 
Outra coisa: acabo de procurar no dicionário, pela primeira 
vez, o significado da palavra “gude”. Quando era garoto nunca 
pensei nisso, eu sabia o que era gude. Gude era gude.

Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com 
os polegares para dentro, e assoprando pelo buraquinho, 
tirava-se um silvo bonito que inclusive variava de tom conforme 
o posicionamento das mãos. Hoje não sei que jeito é esse. [...]

(VERÍSSIMO, Luis Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio
de Janeiro: Objetiva. 2001)

Utilize o Texto I para responder as questões de 1 a 4.

1) Os verbos “sabia” e “Duvido”, no início do texto, apontam 
para dois momentos distintos na vida do narrador. Tais 
verbos estão flexionados, respectivamente, no:
a) pretérito perfeito e presente.
b) pretérito mais-que-perfeito e pretérito perfeito.
c) pretérito perfeito e futuro do pretérito.
d) pretérito imperfeito e futuro do pretérito.
e) pretérito imperfeito e presente.

2) A partir da leitura atenta do texto, percebe-se um 
posicionamento sobre o tema e é possível concluir que:
a) há uma valorização da experiência adulta em detrimento 

da infância inocente.
b) se revela o quanto as crianças são enganadas por não 

conhecerem tudo.
c) ocorre a indicação de que o aprendizado infantil é 

sempre muito útil ao adulto.
d) se privilegia mais a experiência da infância do que a 

racionalidade dos adultos.
e) ignora-se completamente o aprendizado da infância 

para inserir-se no mundo adulto.

3) Para relacionar as orações, em “Eu sabia fazer pipa e 
hoje não sei mais”, o autor faz uso de uma conjunção 
que deve ter seu sentido inferido pelo contexto. Trata- 
se do valor semântico de:
a) adição.
b) conclusão.
c) explicação.
d) alternância.
e) oposição.

4) O emprego das reticências no título, sugere:
a) a incapacidade do autor em completar a ideia.
b) a caracterização de uma enumeração infinita.
c) um convite para que o leitor reflita sobre o tema.
d) a sinalização de um questionamento do leitor.
e) a representação de uma ideia polêmica.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
5 e 6 seguintes.

“Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com 
os polegares para dentro, e assoprando pelo buraauinho.

tirava-se um silvo bonito que inclusive variava de tom 
conforme o posicionamento das mãos.” (2°§)

5) Os dois termos destacados cumprem papel sintático 
adverbial e expressam os seguintes valores semânticos 
respectivamente:
a) causa e meio.
b) modo e meio.
c) meio e lugar.
d) lugar e modo.
e) modo e lugar.
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6) Os verbos que se encontram na forma nominal de 
gerúndio contribuem para a representação de uma 
ação que sinaliza:
a) um processo.
b) uma interrupção.
c) um passado remoto.
d) uma possibilidade.
e) uma descontinuidade.

Utilize o Texto II para responder as questões de 7 a 10. 

Texto II

Maria chorando ao telefone
O telefone toca aqui em casa, atendo, uma voz de 

mulher estranhíssima pergunta por mim, e antes que eu 
tome providências para dizer que é minha irmã que fala, ela 
me diz: é você mesma. O jeito foi eu ficar sendo eu própria. 
Mas... ela chorava? Ou o quê? Pois a voz era claramente de 
choro contido. “Porque você escreveu dizendo que não ia mais 
escrever romances.” “Não se preocupe, meu bem, talvez eu 
escreva mais uns dois ou três, mas é preciso saber parar. Que é 
que você já leu de mim?“ “Quase tudo, só falta A cidade sitiada 
e A legião estrangeira." “Não chore, venha buscar aqui os dois 
livros.” “Não vou não, vou comprar.” ”Você está bobeando, eu 
estou oferecendo de graça dois livros autografados e mais um 
cafezinho ou um uísque.” [...]

(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro:
Rocco, 1999)

7) No trecho “e antes que eu tome providências para 
dizer que é minha irmã que fala,”, percebe-se uma clara 
intenção da narradora que corresponde:
a) ao desejo de não mais escrever seus romances.
b) à intenção de mudar seu estilo de vida e ser como a 

irmã.
c) à tentativa de irritar a pessoa que havia ligado.
d) à vontade de não conversar com quem estava ao 

telefone.
e) ao hábito de promover a divulgação de suas obras.

8) Na fala “Quase tudo, só falta A cidade sitiada e A legião 
estrangeira”, o vocábulo em destaque denota um 
sentido de:
a) retificação.
b) explicação.
c) exclusão.
d) adição.
e) anulação.

9) Em função do contexto em que os fatos são contados, 
a percepção sensorial é explorada. Desse modo, um 
dos sentidos ganha potencial expressividade. Trata-se:
a) da audição.
b) do olfato.
c) do tato.
d) do paladar.
e) da visão.

10) No trecho “Você está bobeando”, percebe-se que, 
com o emprego do pronome de tratamento, a autora 
consegue:
a) dirigir-se aos leitores de modo geral.
b) fazer referência a um interlocutor específico.
c) criar uma intervenção formal no diálogo.
d) afastar-se de um projeto de leitor ideal.
e) mostrar que não tem intimidade com quem fala.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Paulo gastou 40% de 3/5 de seu salário e ainda lhe 
restou R$ 570,00. Nessas condições o salário de Paulo 
é igual a:
a) R$ 2.375,00
b) R$ 750,00
c) R$ 1.240,00
d) R$ 1.050,00
e) R$ 875,00

12) Considerando a sequência de figuras @, % , &, # , @, %,
&, #....podemos dizer que a figura que estará na 117a
posição será:
a) @
b) %
c) &
d) #
e) $

13) Numa academia de ginástica, 120 frequentadores 
praticam natação ou musculação. Sabe-se que 72 
praticam natação e 56 praticam musculação. Desse 
modo, o total de frequentadores que praticam somente 
musculação é:
a) 8
b) 64
c) 52
d) 36
e) 48

14) Assinale a alternativa incorreta com relação aos 
conectivos lógicos:
a) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, 

então a conjunção entre elas têm valor lógico falso
b) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, 

então a disjunção entre elas têm valor lógico falso
c) Se os valores lógicos de duas proposições forem 

falsos, então o condicional entre elas têm valor lógico 
verdadeiro

d) Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, 
então o bicondicional entre elas têm valor lógico falso

e) Se os valores lógicos de duas proposições forem 
falsos, então o bicondicional entre elas têm valor lógico 
verdadeiro

15) De acordo com a equivalência lógica, a negação da 
frase “Ana é dentista ou não fez universidade” é:
a) Ana não é dentista ou fez universidade
b) Ana não é dentista e não fez universidade
c) Ana não é dentista e fez universidade
d) Ana é dentista ou fez universidade
e) Se Ana é dentista, então não fez universidade

16) O Decreto n° 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares -EBSERH -  determina que não 
podem participar de seus órgãos de constituições as 
pessoas que se enquadrem em determinadas situações 
expressamente previstas. Assinale abaixo a alternativa 
que NÃO apresenta uma dessas situações.
a) Os que detiveram o controle ou participaram da 

administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, salvo na condição de 
síndico, comissário ou administrador judicial

b) Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação

c) Os declarados inabilitados para cargos de administração 
em empresas sujeitas à autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta

d) Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede em caráter definitivo o acesso a 
cargos públicos

e) Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal

17) O Regimento Interno da EBSERH especifica de 
maneira expressa qual é a finalidade de seu Conselho 
Consultivo. Dentre as alternativas abaixo assinale a 
que apresenta a informação CORRETA.
a) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da 

EBSERH que tem por finalidade oferecer consultoria e 
apoio à Diretoria Executiva e a Comissão de Controle 
Interno, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao 
papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos 
específicos na sociedade

b) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem por finalidade oferecer orientação 
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

c) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem por finalidade oferecer consultoria 
e apoio à Diretoria Executiva e ao Comitê de Gestão 
de Riscos e Crises, além de avaliar e fazer sugestões 
em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com 
seus objetivos específicos na sociedade

d) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem por finalidade 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

e) O Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem por finalidade oferecer consultoria 
e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de 
Administração, além de avaliar e indicar procedimentos 
em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com 
seus objetivos específicos na sociedade

_________LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH_________

2 IBFC 93



18) Conforme preleciona o Decreto n° 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 a EBSERH será administrada por 
uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e 
até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a 
qualquer tempo, pelo Presidente da República. Porém, 
para que está nomeação seja possível há necessidade 
do preenchimento de determinados requisitos 
pelo nomeado. Analise os itens abaixo e assinale a 
alternativa que indica os itens que apresentam os 
requisitos corretos.
I. Idoneidade moral, reputação ilibada e idade igual ou 

superior a 30 anos.
II. Notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção 

hospitalar e do ensino em saúde.
III. Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva 

atividade profissional que exija os conhecimentos na 
área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em 
saúde.

IV. Mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva 
atividade profissional que exija os conhecimentos na 
área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em 
saúde.

V. Idoneidade moral, reputação ilibada.
Estão corretas as afirmativas:
a) Somente as alternativas I, IV e V estão corretas
b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas
c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas
d) Somente as alternativas II e III estão corretas
e) Somente as alternativas II, III e V estão corretas

19) O Regimento Interno da EBSERH determina 
expressamente a competência da Comissão de 
Ética. Assinale abaixo a alternativa que apresenta 
INCORRETAMENTE uma dessas determinações.
a) Elaborar e solicitar aprovação ao Conselho de 

Administração de seu regimento interno
b) Disseminar informações e desenvolver capacitação, 

junto às unidades e setores da EBSERH, em relação a 
orientações de ética profissional no âmbito da instituição

c) Dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas 
éticas a que estão subordinados os empregados da 
EBSERH, e deliberar em relação a casos omissos

d) Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em 
desacordo com as normas éticas pertinentes

e) Escolher seu Presidente

20) Em conformidade com o que dispõe o Regimento 
Interno da EBSERH existe a previsão de determinadas 
competência ao seu presidente. Assinale abaixo a 
alternativa que NÃO apresenta uma das competências 
expressamente previstas.
a) Dirigir, coordenar e controlar as ações desenvolvidas 

pela instituição, de forma que sua atuação esteja, 
continuamente, orientada para os objetivos institucionais, 
conforme previsto na Lei de criação, no Estatuto Social, 
neste Regimento e nas disposições resultantes do 
Conselho de Administração

b) Apresentar, mensalmente, ao Conselho de 
Administração, relatório das atividades da EBSERH

c) Representar a EBSERH, em juízo ou fora dele, podendo 
delegar, em casos específicos, essa atribuição, e, 
em nome da entidade, constituir mandatários ou 
procuradores

d) Coordenar e articular o trabalho em relação às 
unidades da EBSERH, tanto na Sede quanto nas suas 
Aliais e unidades descentralizadas, podendo delegar 
competência executiva e decisória e distribuir, entre os 
Diretores, a coordenação e articulação dos serviços da 
Empresa

e) Editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos 
e serviços da EBSERH, de acordo com a organização 
interna e a respectiva distribuição de competências 
da Sede e das filiais ou unidades descentralizadas, 
estabelecidas por este Regimento e pela Diretoria 
Executiva

IBFC 93

21) Segundo a Constituição, 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. Considerando 
os objetivos da seguridade social, expressos na 
Constituição, assinale a alternativa correta.
a) Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo
b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
c) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais
d) Participação da comunidade
e) Gratuidade

22) Segundo a lei 8080/90, estão incluídas ainda no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, EXCETO:
a) A formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados
b) A capacitação dos agentes comunitários de saúde, para 

atuação na Estratégia de Saúde da Família
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar
d) Ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica
e) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas, para consumo humano

23) O sistema de informação do SUS que permite a geração 
do Cartão Nacional de Saúde, que facilita a gestão do 
Sistema Único de Saúde e contribui para o aumento da 
eficiência no atendimento direto ao usuário é o:
a) CADSUS - Sistema de Cadastramento de usuários do 

SUS
b) CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde
c) SIPNASS - Sistema do Programa Nacional de Avaliação 

de Serviços de Saúde
d) SIASUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS
e) GIL - Gerenciamento de Informações Locais

24) Segundo o decreto presidencial 7508/12, os entes 
federativos definirão os seguintes elementos em 
relação às Regiões de Saúde, EXCETO:
a) Seus limites geográficos
b) População usuária das ações e serviços
c) Rol de ações e serviços que serão ofertados
d) Respectivas responsabilidades, critérios de 

acessibilidade e escala para conformação dos serviços
e) Diretrizes a serem observadas na elaboração dos 

planos de saúde, de acordo com as características 
epidemiológicas e da organização de serviços

25) Assinale a alternativa correta. Sistema de informação 
que foi implantado para o acompanhamento das ações 
e dos resultados das atividades realizadas pelas 
equipes do Programa Saúde da Família. Desenvolvido 
como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de 
Saúde, incorporou em sua formulação conceitos como 
território, problema e responsabilidade sanitária. Trata- 
se do:
a) Sistema de Centrais de Regulação (SISREG)
b) SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
c) VERSIA - Sistema de Verificação das informações 

ambulatoriais
d) Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)
e) CADSUS - Sistema de Cadastramento de usuários do 

SUS

__________ LEGISLACAO APLICADA AO SUS__________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Demência é conceituada como síndrome, geralmente 
crônica e progressiva, devido a uma patologia 
encefálica, de caráter adquirido, na qual se verificam 
diversas deficiências das funções corticais superiores. 
Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. A consciência é afetada e as deficiências cognitivas 

não são acompanhadas por deterioração do controle 
emocional, da conduta social ou da motivação.

II. Pode estar associada a inúmeras doenças que atingem 
primária ou secundariamente o cérebro, entre elas, 
epilepsia, alcoolismo, degeneração hepatolenticular, 
hipotireoidismo adquirido, lúpus eritematoso sistêmico, 
tripanosomíase, intoxicações, doenças pelo HIV, doença 
de Huntington, doença de Parkinson, ocorrência de 
infartos múltiplos, outras doenças vasculares cerebrais 
isquêmicas e contusões cerebrais repetidas, como as 
sofridas pelos boxeadores.

III. Quadros de demência têm sido encontrados em trauma 
crânio-encefálico (TCE) e pelos efeitos da exposição 
ocupacional às seguintes substâncias químicas tóxicas 
como substâncias asfixiantes: monóxido de carbono 
(CO) e sulfeto de hidrogênio (H2S); e em metais pesados 
como manganês, mercúrio, chumbo e arsênio.

IV. Na demência se verificam diversas deficiências entre 
elas a memória, pensamento, orientação, compreensão, 
cálculo, capacidade de aprender, linguagem e 
julgamento.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I, III e IV, apenas
c) II, III e IV, apenas
d) I e II, apenas
e) II e IV, apenas

27) Sobre Leucemia, analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
( ) Leucemias são neoplasias malignas das células 

primitivas hematopoéticas (stem cells) que surgem 
na medula óssea e que se distribuem pelo sangue 
circulante e por outros órgãos.

( ) Na leucemia linfocítica crônica (LLC), as células 
hematopoéticas imaturas (blastos) proliferam sem 
sofrer diferenciação em células maduras normais.

( ) A leucemia aguda caracteriza-se pela proliferação de 
linfócitos imunologicamente incompetentes.

( ) As leucemias agudas são divididas em duas grandes 
categorias: a leucemia linfoblástica aguda (LLA) e a 
leucemia mieloblástica aguda (LMA).

a) V,F,F,V
b) V,V,V,V
c) V,F,V,F
d) F,V,F,V
e) F,V,V,V

28) O sistema hematopoiético constitui um complexo 
formado pela medula óssea e outros órgãos 
hemoformadores e pelo sangue. Sobre este assunto, 
leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. Entre os agentes hematotóxicos de menor interesse 

para a saúde do trabalhador são o benzeno e as 
radiações ionizantes, por acarretarem raros casos de 
doença no sangue.

II. Os valores de referência de hematologia em adultos 
normais, considera 13-18g/dl de hemoglobina para 
homem e 12-16g/dl para mulher.

III. Os valores de referência de hematologia em adultos 
normais, considera 40-52% hematócrito para homem e 
35-47% para mulher.

IV. A análise desses valores deve levar em conta as 
variações interindividuais, como idade, sexo, etnia, 
raça, altitude, temperatura ambiental, condições 
socioeconômicas e intra-individuais, como a hora do 
dia, exercício físico, tabagismo, uso de medicamentos, 
entre outros fatores. Eles apresentam uma distribuição 
gaussiana na população, sendo que 2,5% dos normais 
estarão abaixo e acima desses limites.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) II, III e IV, apenas
c) I, III e IV, apenas
d) I e II, apenas
e) II e III, apenas

29) O sistema respiratório constitui uma interface 
importante do organismo humano com o meio ambiente, 
particularmente com o ar e seus constituintes, gases 
e aerossóis, sob a forma líquida ou sólida. Sobre o 
sistema respiratório, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
( ) O diagnóstico das doenças respiratórias relacionadas 

ao trabalho baseia-se na história clínica-ocupacional 
completa, explorando os sintomas respiratórios, sinais 
clínicos e exames complementares, o estabelecimento 
da relação temporal adequada entre o evento e as 
exposições a que foi submetido o trabalhador.

( ) Também devem ser consideradas a manipulação de 
resinas, epóxi, massas plásticas, solda, madeiras 
alergênicas em atividades de lazer, hobbies ou trabalho 
extra por conta própria (bicos), que podem esclarecer 
certos achados que não se explicam pela história 
ocupacional.

( ) Os exames complementares mais utilizados são 
radiografia do tórax; provas de função pulmonar 
(espirometria, volumes pulmonares, difusão de CO2); 
broncoscopia com lavado broncoalveolar; biópsia; 
testes cutâneos, gasometria arterial, hemograma, entre 
outros.

a) V,F,V
b) F,V,F
c) F,V,V
d) V,F,F
e) V,V,V
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30) As doenças do aparelho digestivo relacionadas, ou não, 
ao trabalho estão entre as causas mais frequentes de 
absenteísmo e de limitação para as atividades sociais e 
ocupacionais. Sobre este assunto, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta.
I. Entre os fatores importantes para a ocorrência das 

doenças digestivas relacionadas ao trabalho estão 
agentes físicos, substâncias tóxicas, fatores da 
organização do trabalho, como estresse, situações de 
conflito, tensão, trabalho em turnos, fadiga, posturas 
forçadas, horários e condições inadequadas para 
alimentação.

II. O sistema digestivo é uma das portas de entrada 
dos agentes tóxicos no organismo e, apesar de mais 
vulnerável do que o trato respiratório, não apresenta 
papel essencial no metabolismo e excreção da 
substância tóxica.

III. Síndromes gastrintestinais graves podem decorrer 
da intoxicação por fósforo, arsênio e mercúrio, 
manifestando-se por vômito, cólica e evacuações 
mucosanguinolentas, podendo ser acompanhadas por 
danos hepáticos irreversíveis.

IV. Condições de fadiga física patológica, trabalho muito 
pesado, trabalho em turnos, situações de conflito e 
de estresse, exigências de produtividade, controle 
excessivo e relações de trabalho despóticas podem 
desencadear quadros de dor epigástrica, regurgitação 
e aerofagia, diarréia e, mesmo, úlcera péptica.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I e IV, apenas
c) II e III, apenas
d) I, III e IV, apenas
e) I e III, apenas

31) Assinale a alternativa que contemple um exemplo 
de causa direta que pode ocasionar a dermatose 
ocupacional.
a) Idade
b) Agente biológico
c) Sexo
d) Etnia
e) Fatores ambientais

32) Nos casos iniciais de LER/DORT, em que há identificação 
de sede anatômica precisa das lesões e diagnóstico 
de entidades nosológicas específicas, o esquema 
terapêutico básico inclui várias recomendações. 
Analise as abaixo e assinale a incorreta:
a) Não colocar gelo no local envolvido
b) Uso de anti-inflamatórios
c) Afastamento das atividades laborais e extralaborais 

que exijam movimentação e posturas dos membros 
envolvidos que os sobrecarreguem

d) Formação de grupos terapêuticos, incluindo atividades 
de informação, vivências, com cunho informativo- 
pedagógico-psicoterapêutico

e) Medidas de fisioterapia

33) Sobre a síndrome nefrítica aguda, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta.
I. É caracterizada por alterações inflamatórias difusas 

no glomérulo, que se manifestam, clinicamente, 
pelo início abrupto de hematúria e proteinúria leve e, 
frequentemente, hipertensão, edema e azotemia.

II. A intoxicação ocupacional aguda por solventes, 
particularmente pelos hidrocarbonetos alifáticos 
halogenados, pode cursar como síndrome nefrítica aguda.

III. O tetracloreto de carbono (CCl4) é o composto mais 
frequentemente responsável por esse quadro.

IV. O quadro clínico é caracterizado por hematúria 
assintomática e proteinúria leve, as formas exuberantes 
de nefrite não ocorrem.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I, II e IV, apenas
c) I, II e III, apenas
d) II e III, apenas
e) II, III e IV, apenas

34) Assinale a alternativa que contemple o grupo ao qual 
pertencem os resíduos potencialmente infectados.
a) D
b) A
c) C
d) B
e) E

35) Sobre o direito à informação, em bioética, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
correta de cima para baixo.
( ) Na área da saúde, o acesso à informação constitui 

condição indispensável para que a pessoa possa 
consentir, de maneira esclarecida, aos procedimentos 
diagnósticos e/ou terapêuticos que sejam necessários 
segundo sua situação clínica.

( ) Cabe informação simples mas ininteligível e leal, ou 
seja, disposta dentro de padrões de entendimento de 
compreensão psicológica e intelectual do usuário, 
sendo necessário precisar especificações técnicas.

( ) O trabalhador tem o direito de receber informações 
quanto aos riscos físicos, químicos ou biológicos aos 
quais está exposto e sobre como prevenir possíveis 
danos ou proceder em caso de exposição acidental.

( ) O trabalhador não terá direito de receber informações 
quando houver segredo industrial, ou seja, esconde-se 
a quais substancias os trabalhadores estão expostos, 
pois revela-lo equivaleria a tornar a informação de 
conhecimento público, e, consequentemente, dar 
ciência à concorrência acerca dos componentes dos 
produtos.

a) V,F,V,F
b) V,V,V,V
c) F,V,F,V
d) V,V,V,F
e) V,F,V,V

36) Considerando a Norma Regulamentadora n° 15, analise 
as atividades abaixo e marque V (se ela corresponder a 
grau máximo de insalubridade) e F (se ela corresponder 
a grau médio ou mínimo de insalubridade). A seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, 
de cima para baixo:
( ) Aplicação de defensivos agrícolas organoclorados.
( ) Aplicação de defensivos agrícolas organofosforados.
( ) Emprego de produtos parasiticidas e inseticidas à base 

de compostos de arsênico.
( ) Emprego de produtos raticidas à base de compostos de 

arsênico.
a) V, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, F, V, V
d) F, F, F, F
e) V, V, F, F
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37) Os ambientes de trabalho em teleatendimento/ 
telemarketing devem obedecer alguns parâmetros 
mínimos. Assinale a alternativa correta.
a) Nível de ruído aceitável para efeito de conforto de até 85 

decibéis
b) Curva de avaliação de ruído de valor não superior a 80 

decibéis
c) Índice de temperatura efetiva entre 24° e 29°C
d) Velocidade do ar superior a 0,75 m/s
e) Umidade relativa do ar não inferior a 40% (quarenta por 

cento)

38) Assinale a alternativa que apresenta o tipo de risco 
que pertence ao grupo 2 de cor vermelho, segundo a 
classificação dos principais riscos ocupacionais.
a) Químico
b) Físico
c) Biológico
d) Ergonômico
e) Acidente

39) Segundo as formas de apresentação dos medicamentos, 
assinale a alternativa que contenha a descrição da 
drágea.
a) É constituído de invólucro de gelatina com medicamento 

internamente de forma sólida, semissólida ou líquida, 
sendo usada para facilitar a deglutição e a liberação do 
medicamento na cavidade gástrica

b) É o pó comprimido com um formato próprio, sendo 
redondo ou ovalado, pode trazer uma marca, como 
sulcos que facilitam sua divisão em partes

c) O comprimido é revestido por uma solução de queratina 
composta por açúcar e corante, proporcionando 
melhora na sua liberação entérica, sendo usado para 
facilitar a deglutição e evitar sabor e odor característicos 
do medicamento

d) É uma mistura não homogênea de determinada 
substância sólida e um líquido, em que a parte sólida 
fica suspensa no líquido

e) Se apresenta de forma a ser diluído em líquido e dosado 
em colher ou em envelopes em quantidades exatas

40) Foi prescrito soro fisiológico 1,2% de 250ml para 
infundir em 3 horas. Disponível soro fisiológico 0,9% de 
250ml e ampolas de NaCl 20% de 10ml. Serão retirados
________de NaCl de 10 ml a 20% para a transformação
do soro fisiológico de 0,9% a 1,2%. Assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna.
a) 3,0ml
b) 2,5ml
c) 1,75ml
d) 3,75ml
e) 3,25ml

41) Foi prescrito decadron 2mg endovenoso (EV). 
Disponível frasco-ampola de decadron de 2,5ml com
4mg/ml. Devemos aspirar______ml do frasco-ampola
para seguir a prescrição. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.
a) 1
b) 0,75
c) 2
d) 1,5
e) 0,5

42) Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo com 
a cabeça apoiada no travesseiro. O corpo deve estar 
ligeiramente inclinado para a frente, com o braço 
esquerdo sob a cabeça, de modo que parte do peso 
do corpo se apoie sobre o peito. O braço direito é 
posicionado de forma confortável. Os membros 
inferiores devem estar flexionados, o direito, mais 
acentuadamente que o esquerdo. Assinale a alternativa 
que contemple a posição de exame descrita.
a) Ginecológica
b) Sims
c) Genupeitoral
d) Fowler
e) Trendelenburg

43) Assinale a alternativa que contemple a vitamina que é 
importante no tratamento de anemia perniciosa e para 
o funcionamento normal do metabolismo das células, 
principalmente as do trato gastrintestinal, medula 
óssea e tecido nervoso. Ela é relativamente resistente 
ao calor e é sensível à luz.
a) A
b) D
c) C
d) B i 2
e) E

44) A doença meningocócica é uma infecção bacteriana 
aguda. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir 
e assinale a alternativa correta.
I. O homem é considerado reservatório, sendo a 

nasofaringe o local de colonização do microrganismo.
II. A colonização assintomática da nasofaringe pela N. 

meningitidis caracteriza o estado de portador que ocorre 
frequentemente, chegando a ser maior que 10% em 
determinadas faixas etárias nos períodos endêmicos, 
podendo o indivíduo albergar o meningococo por 
período prolongado.

III. As taxas de incidência de portadores são menores 
entre adolescentes e adultos jovens e em camadas 
socioeconômicas menos privilegiadas.

IV. Quando se apresenta na forma de doença invasiva, 
caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, 
sendo a meningite meningocócica a mais frequente 
delas e a meningococcemia a forma mais grave.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) II, III e IV, apenas
c) I, II e IV, apenas
d) I e II, apenas
e) II e III, apenas

45) Sobre a coqueluche, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequencia correta de cima 
para baixo.
( ) Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de 

distribuição universal.
( ) Importante causa de morbimortalidade infantil.
( ) Compromete especificamente o aparelho respiratório 

(traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos 
de tosse seca.

( ) Em lactentes, pode resultar em um número elevado de 
complicações e até em morte.

a) V,V,V,V
b) F,F,V,V
c) F,V,F,V
d) V,F,V,F
e) V,F,V,V
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46) Sobre a leptospirose, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
( ) A leptospirose relacionada ao trabalho tem sido descrita 

em trabalhadores que exercem atividades em contato 
direto com águas contaminadas 

( ) A transmissão pode ocorrer pelo contato com solo 
contaminado pela urina dos animais portadores, mais 
raramente pelo contato direto com sangue, tecido, 
órgão e urina destes animais

( ) Não há transmissão inter-humana, exceto a intrauterina 
para o feto

( ) A leptospirose pode ser considerada como doença 
relacionada ao trabalho, do Grupo I da Classificação de 
Schilling, na qual o trabalho é causa necessária.

a) V,V,V,V
b) V,V,V,F
c) F,V,F,V
d) V,F,V,F
e) F,V,F,F

47) Sobre a doença Zika vírus, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. O principal modo de transmissão descrito do vírus é por 

vetores.
II. Está descrito na literatura científica, a ocorrência de 

transmissão ocupacional em laboratório de pesquisa, 
perinatal e sexual, além da possibilidade de transmissão 
transfusional.

III. A febre por vírus Zika é descrita como uma doença febril 
crônica, com duração de 10 a 17 dias, com complicações 
graves e alguns registros de mortes.

IV. A taxa de hospitalização é potencialmente alta.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I, III e IV, apenas
c) III e IV, apenas
d) I e II, apenas
e) I, II e III, apenas

48) Sobre as fases da higiene ocupacional, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
correta de cima para baixo.
( ) O momento ideal para a instalação das medidas de 

controle de engenharia é durante a construção ou a 
instalação do processo que requeira o manuseio de 
agentes potencialmente agressivos.

( ) A maneira de executar determinadas tarefas não 
influencia na geração ou dispersão de contaminantes 
no ambiente de trabalho.

( ) Adoção de medidas relativas ao trabalhador, tais como 
a rotatividade de função, a educação e principalmente 
o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 
substituem as medidas relativas ao ambiente de 
trabalho.

a) V,V,V
b) V,F,V
c) F,V,V
d) F,F,V
e) V,F,F

49) Sobre o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 
(NTEP), leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Foi proposto pela previdência social aos empresários e 

trabalhadores como importante mecanismo que auxilia 
a caracterização de um acidente ou de uma doença de 
trabalho.

II. Com a implementação do NTEP, a perícia médica passou 
a adotar três etapas sequenciais e hierarquizadas que 
identificam e caracterizam a natureza da incapacidade, 
se acidentária ou não.

III. Com a implantação do NTEP, a comunicação de 
acidente de trabalho (CAT) foi abolida, não sendo mais 
necessário seu preenchimento em nenhum momento.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I apenas
c) II e III, apenas
d) I e II, apenas
e) II, apenas

50) ________ é a quantidade em mg/kg de peso corpóreo
necessária para provocar a morte de 50% de um lote 
de animais submetidos a um experimento. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Concentração Letal 50 (CL50)
b) Dose Letal 50 (DL50)
c) Dose Efetiva 50 (DE50)
d) Concentração Efetiva 50 (CE50)
e) Concentração Ativa 50 (CA50)
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