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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

POR QUE VOCÊ TAMBÉM DEVE IR AO CINEMA (E 
A OUTROS PROGRAMAS) SOZINHO

Não tenha medo da solidão

Você costuma ir ao cinema sozinho? E a 
shows? Que tal um jantar em um restaurante – mas 
#foreveralone? Existem aqueles que responderiam 
sim, sem hesitar. Agora há outras pessoas que 
entram em pânico só de pensar em se sentar 
em meio a gente que, ao contrário delas, estão 
acompanhadas.

Mas uma pesquisa publicada no Journal of 
Consumer Research sugere que todas essas 
pessoas que acham que se sentiriam constrangidas 
jantando ou indo ao cinema sozinhas podem estar 
erradas. Estaríamos simplesmente perdendo a 
oportunidade de fazer uma atividade legal por 
medo. 

A pesquisa, feita por cientistas das universidades 
de Maryland e Georgetown, reuniu dados em cinco 
experimentos. Quatro deles foram questionários 
em que voluntários deveriam responder se 
preferiam fazer determinadas atividades sozinhos 
ou em grupos e o quinto foi uma tentativa real de 
tirar as pessoas de sua zona de conforto. 

Os resultados mostraram que pessoas preferem 
fazer atividades práticas sozinhas e atividades 
hedônicas (as voltadas ao prazer e à diversão) 
acompanhadas. O motivo, quase unanimidade, é o 
medo de que outras pessoas achem, ao ver alguém 
sozinho no cinema, por exemplo, que essa pessoa 
não tem amigos para acompanhá-la. 

Mas a boa notícia (além do fato de que essa 
preocupação não tem nada a ver) é que existem 
formas de fazer as pessoas se sentirem mais 
confortáveis ao realizar uma atividade hedônica 
sozinhas. A pesquisa apontou que pessoas se 
sentiam menos desconfortáveis em estar sozinhas 
em um café, por exemplo, se estivessem lendo um 
livro – o que dá a ilusão de um propósito a elas.

Isso soa bobo, convenhamos, até para quem 
tem medo de ser visto sozinho. Afinal, por que 
outra pessoa se importaria com alguém sem 
companhia em um café/jantar/cinema? E por que 
o livro ou o jornal ou a revista [...] magicamente 
protegeria desse julgamento? [...] Então na última 
parte da pesquisa, os cientistas tentaram entender 
melhor esse mecanismo. Estudantes foram 

separados em pequenos grupos, ou sozinhos, e 
foram encarregados de visitar uma galeria de arte 
por 10 minutos. 

Os participantes deveriam dizer, antes, o quanto 
achavam que se divertiriam e, depois da visita, 
dar uma nota para a experiência. Como esperado, 
pessoas que estavam sozinhas disseram ter 
expectativas menores para a visita, mas o resultado 
final foi bem diferente das previsões. Tanto as 
pessoas em grupo quanto as desacompanhadas 
tiveram experiências similares na galeria, 
mostrando que, apesar das expectativas baixas, é 
possível, sim, se divertir sozinho.

Agora os cientistas querem analisar a recepção 
de pessoas que veem outras sozinhas. Será que o 
julgamento realmente acontece? 

De qualquer forma, os pesquisadores acham 
importante ressaltar que esse medo de “parecer 
sem amigos” deve ser superado mesmo por quem 
realmente tem poucos amigos. Afinal, sair é uma 
forma de conhecer pessoas – e de não entrar em 
um ciclo vicioso de não sair por não ter amigos e 
não fazer amigos por não sair de casa. 

Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Life-Hacks/noti-
cia/2015/07/por-que-voce-tambem-deve-ir-ao-cinema-e-outros-progra-
mas-sozinho.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_

campaign=post>. Acesso em: 17 out. 2016.

1. Em relação ao texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A)	 No	decorrer	do	texto,	o	autor	dialoga	com	o	leitor	
em	diversos	momentos.	 Isso	se	evidencia	pelo	
fato	 de	 que	 há	 várias	 perguntas	 direcionadas	
ao	interlocutor,	as	quais	tem	o	objetivo	de	levar	
esse	leitor	à	reflexão. 

(B)	 A	 linguagem	 do	 texto	 é,	 de	 certo	 modo,	
descontraída	 e	 informal.	 Além	 disso,	 o	 autor	
apresenta	seu	ponto	de	vista	sobre	o	assunto	por	
meio	de	pesquisas,	testemunhos	de	autoridade	
e,	por	vezes,	uso	de	primeira	pessoa.	

(C)	 De	acordo	com	a	pesquisa,	os	indivíduos,	quando	
estão	sozinhos	em	um	ambiente	frequentado	por	
outras	pessoas	acompanhadas,	sentem-se	mais	
à	vontade,	caso	estejam,	por	exemplo,	lendo	um	
jornal.	

(D)	 O	 texto	 evidencia	 que	 o	 medo	 de	 fazer	 algo	
sozinho	impede	o	indivíduo	de	praticar	atividades	
que	possam	lhe	proporcionar	prazer.	

(E)	 Uma	 das	 pesquisas	 realizadas	 revelou	 que	
as	 pessoas	 que	 visitaram	 a	 galeria	 sozinhas	
superaram	 as	 expectativas	 em	 se	 divertir,	
contrariando	o	que	os	pesquisadores	esperavam.		
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2. No que se refere aos recursos coesivos 
presentes no texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A)	 No	excerto	“Quatro	deles	foram	questionários	em	
que	voluntários	deveriam	responder	se	preferiam	
fazer	 determinadas	 atividades	 sozinhos	 ou	 em	
grupos	 [...],	 o	 termo	 em	 destaque	 se	 refere	
a	 “experimentos”	 e	 pode	 ser	 substituído	 pela	
expressão	“desses	experimentos”	sem	deixar	o	
trecho	repetitivo.	

(B)	 Em	“[...]	(além	do	fato	de	que	essa	preocupação 
não	 tem	 nada	 a	 ver)	 [...]”,	 a	 expressão	 em	
destaque	 refere-se	 ao	 medo	 que	 as	 pessoas	
têm	de	sair	sozinhas.	

(C)	 No	trecho	“[...]	dar	uma	nota	para	a	experiência.”,	
a	 expressão	 em	destaque	 foi	 utilizada	 para	 se	
referir	à	visita	que	os	participantes	da	pesquisa	
fizeram,	 sozinhos	 ou	 acompanhados,	 à	 galeria	
de arte. 

(D)	 No	excerto	“Então	na	última	parte	da	pesquisa,	
os	 cientistas	 tentaram	 entender	 melhor	 esse 
mecanismo.”,	 a	 expressão	 em	 destaque	 foi	
utilizada	 para	 antecipar	 uma	 informação	 que	
ainda	não	apareceu	no	texto.	

(E)	 Em	 “[...]	 magicamente	 protegeria	 desse 
julgamento?”	a	expressão	em	destaque	 refere-
se	ao	medo	que	as	pessoas	têm	de	sair	sozinhas.	

3. Em relação à classificação dos verbos 
destacados no excerto “Estaríamos 
simplesmente perdendo a oportunidade de 
fazer uma atividade legal por medo”, assinale 
a alternativa correta. 

(A)	 O	verbo	“estaríamos”	está	no	futuro	do	pretérito	
do	 modo	 indicativo	 e	 o	 verbo	 “fazer”	 está	 no	
infinitivo.	

(B)	 O	verbo	“estaríamos”	está	no	futuro	do	pretérito	
do	 modo	 indicativo	 e	 o	 verbo	 “fazer”	 está	 no	
gerúndio.

(C)	 O	verbo	“estaríamos”	está	no	futuro	do	pretérito	
do	 modo	 indicativo	 e	 o	 verbo	 “fazer”	 está	 no	
modo	subjuntivo.

(D)	 O	 verbo	 “estaríamos”	 está	 no	 pretérito	 mais-
que-perfeito	do	modo	indicativo	e	o	verbo	“fazer”	
está	no	infinitivo.

(E)	 O	 verbo	 “estaríamos”	 está	 no	 pretérito	 mais-
que-perfeito	do	modo	indicativo	e	o	verbo	“fazer”	
está	no	particípio.

4. Assinale a alternativa correta referente aos 
sinais de pontuação empregados no texto.  

(A)	 Em	“Que	tal	um	jantar	em	um	restaurante	–	mas	
#foreveralone?”,	 a	 substituição	 do	 travessão	
pela	 vírgula	 ocasionaria	 uma	 inadequação	
gramatical.

(B)	 Em	 “Os	 resultados	 mostraram	 que	 pessoas	
preferem	 fazer	 atividades	 práticas	 sozinhas	 e	
atividades	hedônicas	(as	voltadas	ao	prazer	e	à	
diversão)	acompanhadas.”,	os	parênteses	foram	
utilizados	 para	 explicar	 ao	 leitor	 uma	 palavra	
utilizada	anteriormente.	

(C)	 No	excerto	“Estaríamos	simplesmente	perdendo	
a	 oportunidade	 de	 fazer	 uma	 atividade	 legal	
por	medo.”,	 não	 é	 possível	 colocar	 o	 advérbio	
“simplesmente”	 entre	 vírgulas,	 pois	 isso	
ocasionaria	uma	inadequação	gramatical.

(D)	 No	trecho	“os	pesquisadores	acham	importante	
ressaltar	 que	 esse	 medo	 de	 “parecer	 sem	
amigos” deve	ser	superado	[...]”,	as	aspas	que	
marcam	 a	 expressão	 “parecer	 sem	 amigos”	
foram	utilizadas	para	evidenciar	que	a	fala	não	
pertence	ao	autor	do	texto.	

(E)	 Em	 “De	 qualquer	 forma,	 os	 pesquisadores	
acham	importante	ressaltar	que	esse	medo	[...]”,	
a	 vírgula	 foi	 utilizada	 para	 isolar	 uma	 oração	
subordinada.	

5. Orações coordenadas sindéticas 
adversativas e orações subordinadas 
adverbiais concessivas têm uma estrutura 
diferente, mas apresentam sentido 
semelhante. Considerando o exposto, 
assinale a alternativa em que a reescrita 
do período “Como esperado, pessoas que 
estavam sozinhas disseram ter expectativas 
menores para a visita, mas o resultado final 
foi bem diferente das previsões” está correta 
gramaticalmente.

(A)	 “Como	esperado,	embora	pessoas	que	estiveras	
sozinhas	 disseram	 ter	 expectativas	 menores	
para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	diferente	
das	previsões”.	

(B)	 “Como	 esperado,	 ainda	 que	 pessoas	 que	
estavam	 sozinhas	 dizerem	 ter	 expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	

(C)	 “Como	 esperado,	 mesmo	 que	 pessoas	 que	
estivessem	 sozinhas	 diriam	 ter	 expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	

(D)	 “Como	 esperado,	 embora	 pessoas	 que	
estivessem	sozinhas	dissessem	ter	expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	
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(E)	 “Como	 esperado,	 apesar	 das	 pessoas	 que	
estavam	 sozinhas	 disseram	 ter	 expectativas	
menores	para	a	visita,	o	resultado	final	foi	bem	
diferente	das	previsões”.	

6. Assinale a alternativa em que o termo 
destacado apresenta a mesma função 
sintática que o termo destacado em “[...] 
Como esperado, pessoas que estavam 
sozinhas disseram ter expectativas menores 
[...].”.

(A)	 “Você	costuma	ir	ao	cinema	sozinho?”.
(B)	 “Quatro	 deles	 foram	 questionários	 em	 que	

voluntários	 deveriam	 responder	 se	 preferiam	
fazer	determinadas	atividades	sozinhos	[...].”.

(C)	 “[...]	 uma	 tentativa	 real	 de	 tirar	 as	 pessoas de 
sua	zona	de	conforto”.

(D)	 “A	 pesquisa	 apontou	 que	 pessoas	 se	 sentiam	
menos	 desconfortáveis	 em	 estar	 sozinhas	 em	
um	café	[...].”.

(E)	 “[...]	 os	 pesquisadores	 acham	 importante	
ressaltar	 que	 esse	 medo	 de	 ‘parecer	 sem	
amigos’”.

7. Em relação à regência dos termos ou 
expressões retirados do texto, assinale a 
alternativa correta. 

(A)	 Em	“[...]	as	voltadas	ao	prazer	e	à	diversão	[...]”,	
há	 uma	 inadequação	 gramatical,	 pois	 o	 termo	
destacado	 deveria	 receber	 o	 acento	 indicativo	
de crase. 

(B)	 Em	 “[...]	até	para	quem	 tem	medo	de	ser	visto	
sozinho	[...]”,	é	possível	substituir	a	palavra	em	
destaque	por	“à”,	sem	causar	prejuízo	gramatical	
ou	semântico	ao	excerto.	

(C)	 Em	“[...]	dar	uma	nota	para	a	experiência	 [...]”,	
a	 expressão	 destacada	 pode	 ser	 substituída	
por	 “à”,	 sem	 causar	 prejuízo	 gramatical	 ou	
semântico	ao	excerto.	

(D)	 Em	 “Tanto	 as	 pessoas	 em	 grupo	 quanto	 as 
desacompanhadas	 tiveram	 experiências	
similares	 na	 galeria	 [...]”,	 o	 termo	 destacado	
deveria	 receber	 o	 acento	 indicativo	 de	 crase,	
visto	que	forma	uma	expressão	correlata.	

(E)	 Em	“[...]	as	voltadas	ao	prazer	e	à	diversão	[...]”,	
justifica-se	 o	 emprego	 da	 crase,	 pois	 o	 termo	
destacado	 funciona	 como	 objeto	 indireto	 do	
verbo	apresentado	anteriormente.

8. Em relação aos termos destacados em 
“Mas uma pesquisa publicada no Journal 
of Consumer Research sugere que todas 
essas pessoas que acham que se sentiriam 
constrangidas jantando ou indo ao cinema 
sozinhas podem estar erradas.”, assinale a 
alternativa correta. 

(A)	 Todos	os	termos	destacados	exercem	a	mesma	
função	sintática,	ou	seja,	são	pronomes	relativos	
e	podem	ser	substituídos	por	“o	qual”,	com	suas	
respectivas	adaptações	quanto	à	concordância.	

(B)	 O	 primeiro	 e	 o	 terceiro	 termos	 destacados	
funcionam	como	conjunção	integrante,	enquanto	
o	 segundo	 é	 um	 pronome	 relativo	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“as	quais”.	

(C)	 O	 primeiro	 termo	 destacado	 funciona	 como	
conjunção	 integrante,	 enquanto	 os	 outros	 dois	
são	pronomes	relativos	e	podem	ser	substituídos	
por	 “o	qual”,	com	suas	 respectivas	adaptações	
quanto	à	concordância.	

(D)	 Todos	os	termos	destacados	exercem	a	mesma	
função	 sintática,	 ou	 seja,	 são	 conjunções	
integrantes	 e	 têm	 como	 objetivo	 relacionar	
orações	principais	às	subordinadas.	

(E)	 O	 primeiro	 termo	 destacado	 funciona	 como	
conjunção	 integrante,	 o	 segundo	 como	
pronome	relativo	e	o	 terceiro	é	uma	conjunção	
coordenativa	explicativa.	

9. As palavras destacadas em “Os resultados 
mostraram que pessoas preferem fazer 
atividades práticas sozinhas e atividades 
hedônicas [...]” pertencem, respectivamente, 
a quais classes de palavras?

(A)	 Artigo	indefinido,	pronome	e	substantivo.
(B)	 Artigo	definido,	pronome	e	substantivo.
(C)	 Artigo	definido,	pronome	e	adjetivo.	
(D)	 Artigo	indefinido,	pronome	e	adjetivo.	
(E)	 Artigo	definido,	conjunção	e	adjetivo.	

10. Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta 
uma figura de estilo presente em “[...] só de 
pensar em se sentar em meio a gente que, ao 
contrário delas, estão acompanhadas.”?

(A)	 Sinestesia.	
(B)	 Silepse	de	número.
(C)	 Silepse	de	gênero.	
(D)	 Eufemismo.
(E)	 Prosopopeia.	
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

11. Se um copinho de café tem 50ml de 
capacidade, quantos copinhos com líquido 
até a metade de sua capacidade seriam 
necessários para completar 750ml?

(A)	 15
(B)	 150
(C)	 25
(D)	 250
(E)	 30

12. Em uma disputa em uma mesa de jogos, 
são feitas apostas sobre o valor que cada 
competidor porta no momento. Sabe-se que 
o vencedor de cada partida ganha 70% da 
quantia que dispõe e, em caso de derrota, 
perde 30% da quantia que dispõe. João 
entrou nessa disputa com R$ 700,00 e sempre 
apostou a quantia que restava ao fim da 
aposta anterior. Sabendo que João apostou 3 
vezes e só perdeu, ele saiu da mesa de jogos 
com cerca de

(A)	 R$	240,10.
(B)	 R$	18,90.
(C)	 R$	691,10.
(D)	 R$	559,90.
(E)	 R$	700,00.
 
 
13. A sequência a seguir poderia admitir como 

quarto termo:

(BALA, CAME, DANI, ______, FAPU)

(A)	 ARROZ.
(B)	 EAUA.
(C)	 CALOR.
(D)	 EAOO.
(E)	 AEIO.

14. Admita verdadeira a proposição “Se fosse 
fácil, não teria graça”. Assim, “se tem graça,

(A)	 não	foi	fácil”.
(B)	 foi	fácil”.
(C)	 não	foi	difícil”.
(D)	 será	difícil”.
(E)	 não	tem	graça”.

15. Ao estabelecermos uma proposição P 
composta por 9 proposições simples, todas 
interligadas exclusivamente pelo conectivo 
lógico “e”, sabemos que P será verdadeira 
se e somente se

(A)	 nenhuma	 das	 proposições	 simples	 for	
verdadeira.

(B)	 todas	as	proposições	simples	forem	verdadeiras.
(C)	 tivermos	5	proposições	simples	verdadeiras	e	4	

falsas.
(D)	 tivermos	 5	 proposições	 simples	 falsas	 e	 4	

verdadeiras.
(E)	 uma	proposição	simples	for	falsa.

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

16. No que diz respeito à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a 
alternativa correta.

(A)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	 de	direito	 público	 e	 patrimônio	 próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Educação,	com	prazo	
de	duração	indeterminado.	

(B)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	de	direito	privado	e	patrimônio	próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde,	com	prazo	de	
duração	indeterminado.	

(C)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	 de	direito	 público	 e	 patrimônio	 próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde,	com	prazo	de	
duração	determinado.	

(D)	 É	empresa	pública	unipessoal	com	personalidade	
jurídica	de	direito	privado	e	patrimônio	próprio,	
vinculada	ao	Ministério	da	Educação,	com	prazo	
de	duração	indeterminado.	

(E)	 É	 sociedade	 de	 economia	 mista,	 com	
personalidade	 jurídica	 de	 direito	 privado	 e	
patrimônio	 próprio,	 vinculada	 ao	 Ministério	 da	
Saúde,	com	prazo	de	duração	indeterminado.	

 

17. Em relação ao que estabelece o Regimento 
Interno da EBSERH, assinale a alternativa 
correta no que se refere a sua estrutura 
organizacional.

(A)	 São	 órgãos	 de	 administração	 o	 Conselho	
de	 Administração,	 a	 Diretoria	 Executiva	 e	 a	
Auditoria	Interna.

(B)	 São	 órgãos	 de	 fiscalização	 o	 Conselho	
Consultivo	e	a	Auditoria	Interna.

(C)	 São	 órgãos	 de	 administração	 o	 Conselho	
de	 Administração,	 a	 Diretoria	 Executiva	 e	 o	
Conselho	Consultivo.
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(D)	 São	órgãos	de	fiscalização	o	Conselho	Fiscal	e	
o	Conselho	Consultivo.

(E)	 São	 órgãos	 de	 administração	 o	 Conselho	 de	
Administração,	 o	 Conselho	 Consultivo	 e	 a	
Auditoria	Interna.

 

18. De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH, o Conselho Fiscal, como órgão 
permanente, é composto por três membros 
efetivos e respectivos suplentes, nomeados 
pelo Ministro de Estado da Educação, sendo

(A)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	 Saúde	 e	 um	 membro	 representante	 dos	
empregados	eleito	entre	os	mesmos.

(B)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	Saúde	e	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	Fazenda

(C)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	Saúde	e	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
do	Planejamento,	Orçamento	e	Gestão.

(D)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
da	 Fazenda	 e	 um	 membro	 representante	 dos	
empregados	eleito	entre	os	mesmos.

(E)	 um	membro	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	
Educação,	um	indicado	pelo	Ministro	de	Estado	
do	 Planejamento,	 Orçamento	 e	 Gestão	 e	 um	
membro	 representante	 dos	 empregados	 eleito	
entre os mesmos.

19. Segundo o Decreto nº 7.661/2011, a 
estrutura organizacional da EBSERH e a 
respectiva distribuição de competências serão 
estabelecidas

(A)	 pela	 Presidência,	 mediante	 proposta	 do	
Conselho	de	Administração.

(B)	 pela	Diretoria	Executiva,	mediante	proposta	do	
Conselho	Consultivo.

(C)	 pela	 Presidência,	 mediante	 proposta	 do	
Conselho	Consultivo.

(D)	 pelo	Conselho	de	Administração,	mediante	proposta	
da	Diretoria	Executiva.	

(E)	 pelo	 Conselho	 de	 Administração,	 mediante	
proposta	do	Conselho	Fiscal

20. De acordo com o estabelecido pelo Decreto 
nº 7.661/2011, a constituição inicial do capital 
social da EBSERH será

(A)	 R$	500.000,00	 (quinhentos	mil	de	 reais),	a	ser	
integralizado	pela	União.

(B)	 R$	5.000.000,00	(cinco	milhões	de	reais),	a	ser	
integralizado	pela	União.		

(C)	 R$	50.000.000,00	(cinquenta	milhões	de	reais),	
a	ser	integralizado	pela	União.	

(D)	 R$	 500.000.000,00	 (quinhentos	 milhões	 de	
reais),	a	ser	integralizado	pela	União.	

(E)	 R$	5.000.000.000,00	(cinco	bilhões	de	reais),	a	
ser	integralizado	pela	União.

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

21. Com relação aos Conselhos de Saúde e à 
Resolução nº 453 de 2012, é correto afirmar 
que

(A)	 os	Conselhos	de	Saúde	são	órgãos	de	caráter	
formulador	 de	 políticas	 públicas	 de	 saúde,	
devendo	 a	 fiscalização	 dos	 serviços	 de	 saúde	
ser	exercida	pela	Casa	Legislativa	da	respectiva	
esfera	de	governo.

(B)	 o	orçamento	dos	Conselhos	de	Saúde	é	decidido	
pela	 Casa	 Legislativa	 da	 esfera	 de	 governo	
correspondente.	

(C)	 o	 número	 de	 conselheiros	 será	 definido	 pelos	
Conselhos	de	Saúde	e	constituído	em	lei.	

(D)	 a	 participação	 de	 movimentos	 sociais	 não	 é	
permitida	nos	Conselhos	de	Saúde.

(E)	 os	 Conselhos	 de	 Saúde	 não	 são	 espaços	
de	 participação	 da	 comunidade	 nas	 políticas	
públicas.
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22. Sobre o Controle social na gestão do Sistema 
Único de Saúde, com base na Lei nº 8.142 de 
1990, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 Conferência	 de	 Saúde	 tem	 o	 objetivo			
de	 	 formular	 estratégias	 e	 controlar	 a	
execução	 da	 política	 de	 saúde	 na	 instância	
correspondente.	

(B)	 O	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 contará,	 em	 cada	
esfera	de	governo,	com	o	Conselho	de	Saúde,	
sendo	 a	 Conferência	 de	 Saúde	 uma	 instância	
optativa	pelo	gestor	correspondente.	

(C)	 Diferentemente	 das	 Conferências	 de	
Saúde	 que	 se	 reúnem	 há	 cada	 4	 anos		
ou	 	 	 extraordinariamente,	 os	 Conselhos	 de	
Saúde	 são	 órgãos	 de	 caráter	 permanente	 e	
deliberativo.	

(D)	 O	Conselho	Nacional	de	Secretários	de	Saúde	e	
o	Conselho	Nacional	de	Secretários	Municipais	
de	Saúde	não	 têm	 representação	no	Conselho	
Nacional	de	Saúde.

(E)	 A	representação	dos	usuários	nos	Conselhos	de	
Saúde	e	Conferências	de	Saúde	é	superior	em	
relação	ao	conjunto	dos	demais	segmentos.

23. Conforme o decreto nº 7.508 de 2011, com 
relação ao acesso universal, igualitário e 
ordenado às ações e serviços de saúde do 
SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO

(A)	 a	 coordenação	 dos	 fluxos	 das	 ações	 e	 dos	
serviços	de	saúde.

(B)	 o	 monitoramento	 do	 acesso	 às	 ações	 e	 aos	
serviços	de	saúde.

(C)	 o	 acesso	 integral	 às	 ações	 e	 aos	 serviços	 de	
saúde.

(D)	 a	 transparência	 e	 a	 equidade	 no	 acesso	 às	
ações	e	aos	serviços	de	saúde.

(E)	 a	 oferta	 centralizada	 de	 ações	 e	 serviços	 de	
saúde.

24. De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, 
considerando os objetivos e atribuições do 
SUS, é correto afirmar que

(A)	 não	é	campo	de	atuação	do	SUS	a	assistência	
terapêutica	integral.	

(B)	 conceitua-se	 Saúde	 do	 trabalhador	 como	 um	
conjunto	de	atividades	que	 se	destina,	 através	
das	 ações	 de	 vigilância	 epidemiológica	 e	
vigilância	 sanitária,	 à	 promoção	 e	 proteção	 da	
saúde	dos	trabalhadores.	

(C)	 a	 Vigilância	 sanitária	 avalia	 os	 fatores	
determinantes	 e	 condicionantes	 de	 saúde,	
com	 a	 finalidade	 de	 recomendar	 e	 adotar	 as	
medidas	de	prevenção	e	controle	das	doenças	
ou	agravos.	

(D)	 a	assistência	ao	trabalhador	vítima	de	acidentes	
de	 trabalho	ou	portador	de	doença	profissional	
e	do	trabalho	não	abrange	as	competências	da	
Saúde	do	Trabalhador.

(E)	 não	 compete	 ao	 SUS	 executar	 ações	 de	
colaboração	na	proteção	do	meio	ambiente.

25. Conforme a Lei nº 8.080 de 1990, os serviços 
públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram 
o SUS são regidos, entre outros, pelos 
seguintes princípios, EXCETO

(A)	 igualdade	da	assistência	à	saúde.
(B)	 integralidade	de	assistência.	
(C)	 participação	da	comunidade.
(D)	 divulgação	de	 informações	quanto	ao	potencial	

dos	 serviços	 de	 saúde	 e	 a	 sua	 utilização	 pelo	
usuário.

(E)	 centralização	político-administrativa.	

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. Por ter vencido uma licitação municipal 
para a construção de 100km de rodovia com 
pavimentação asfáltica, um empregador 
montou 50 canteiros de obra e 30 frentes de 
trabalho, onde empregou exatamente 249 
funcionários celetistas. Sobre a situação 
apresentada, é correto afirmar que

(A)	 o	empregador,	por	ter	empregado	menos	de	250	
funcionários,	 está	 dispensado	 da	 aplicação	 de	
qualquer	NR.

(B)	 o	 empregador,	 por	 ter	 constituído	 um	
estabelecimento,	deverá	instituir	uma	CIPA.

(C)	 deverão	 ser	 aplicadas	 todas	 as	 Normas	
Regulamentadoras,	seguindo	orientação	da	NR-
01.

(D)	 pelo	tipo	de	trabalho	a	ser	executado	ocorrer	a	
céu	aberto	aplica-se	apenas	a	NR-31.

(E)	 em	 função	 do	 empregador	 ter	 vencido	 uma	
licitação	 municipal	 não	 há	 obrigatoriedade	
prevista	em	lei	para	a	aplicação	de	NR.

27. Uma empresa cuja atividade principal é 
definida pelo CNAE 14.11-8 – como confecção 
de roupas íntimas (grau de risco 2, de acordo 
com a NR-04), ao ver sua produção aumentar, 
fez uma divisão de sua empresa em dois 
estabelecimentos, denominados “X”, o 
qual continuou com a produção de roupas 
íntimas, e “Z”, que passou a fabricar tecidos 



9 Técnico em Segurança do Trabalho

de malha (CNAE13.30-8; grau de risco 3, 
de acordo com a NR-04) ou seja, atividade 
diferente da atividade principal da empresa. 
Todos os estabelecimentos estão localizados 
no Estado da Paraíba. No total, a empresa 
emprega 428 pessoas, que são contratadas 
em regime celetista. No estabelecimento 
“X” trabalham 219 pessoas e o restante está 
alocado no estabelecimento “Z”. Portanto, 
com base nessas informações, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	dimensionamento	do	SESMT	deverá	seguir	o	
estabelecimento	de	maior	grau	de	risco.

(B)	 Por	 não	 ser	 superior	 a	 50%	 o	 número	 de	
funcionários	 do	 estabelecimento	 “Z”,	 o	
dimensionamento	 do	 SESMT	 será	 feito	 com	
base	no	grau	de	risco	do	estabelecimento	“X”.

(C)	 Por	possuir	o	número	igual	de	funcionários	nos	
dois	 estabelecimentos,	 o	 dimensionamento	 do	
SESMT	será	feito	com	base	no	grau	de	risco	do	
estabelecimento	“Z”.

(D)	 Será	constituído	o	SESMT,	em	razão	do	número	
de	 funcionários	 do	 estabelecimento	 “Z”,	 pois	
possui	maior	grau	de	risco.

(E)	 O	dimensionamento	do	SESMT	será	vinculado	à	
gradação	do	risco	da	atividade	principal,	no	caso	
grau	 de	 risco	 2,	 e	 ao	 número	 de	 funcionários	
desse	estabelecimento,	219	pessoas,	conforme	
item	4.2	da	NR-04.

 
28. Criado em novembro de 1930, o Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio foi 
organizado em fevereiro do ano seguinte. A 
atual estrutura regimental do MTE foi dada 
pelo Decreto nº5.063. O anexo I do Art. 1º do 
referido Decreto explica que o MTE, órgão 
da administração federal direta, tem como 
competência, entre outras,

(A)	 a	 política	 e	 as	 diretrizes	 para	 a	 geração	 de	
emprego	e	renda	e	de	apoio	ao	empregador.

(B)	 a	 política	 e	 as	 diretrizes	 para	 a	modernização	
das	situações	do	trabalho.

(C)	 a	política	empresarial.
(D)		 a	política	de	irrigação.
(E)	 o	cooperativismo	e	associativismo	urbanos.

29. Uma empresa têxtil possui seu quadro 
de funcionários formado por 78 pessoas. 
Segundo dados levantados pela área de 
segurança da empresa para o mês de 
setembro, o total do tempo computado pelos 
acidentes, com incapacidade temporária 
total, foi de 240 horas. Sabe-se, também, 
que não houve morte e nem incapacidade 
permanente, total ou parcial. Outro dado 
levantado foi o número de horas-homem de 
exposição ao risco, que estava com 45380. 
Assim, ao verificar a taxa de gravidade da 
empresa, o técnico chegou a um resultado 
igual a

(A)	 220,36.
(B)	 19,08.
(C)	 19.
(D)	 5288,67.
(E)	 220.

30. Durante seu turno de trabalho, um 
técnico de segurança presenciou um 
acidente. Após as devidas providências 
de socorro do trabalhador, esse técnico 
providenciou a abertura do Comunicado 
de Acidente do Trabalho e depois imprimiu 
as vias e providenciou suas entregas. 
Entre as alternativas a seguir, NÃO está 
obrigatoriamente na lista de recebedores de 
uma via

(A)	 o	Instituto	Nacional	do	Seguro	Social.
(B)	 o	segurado	ou	dependente.
(C)	 a	Comissão	Interna	de	Prevenção	de	Acidentes.
(D)	 o	sindicato	dos	trabalhadores.
(E)	 a	empresa.
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31. Para ter permissão de realizar um serviço 
acima de 2m de altura, um trabalhador 
apresentou um certificado para o técnico 
de segurança que continha, entre outras 
informações, a carga horário do curso, 12 
horas, e a aprovação do trabalhador na 
parte teórica. Ainda, continha, no verso do 
certificado, as informações sobre o conteúdo 
aplicado. Esse texto sobre o conteúdo 
descrevia que o trabalhador havia visto os 
temas relativos a normas regulamentadoras 
aplicáveis ao trabalho em altura, análise 
de Risco e condições impeditivas; riscos 
potenciais inerentes ao trabalho em altura e 
medidas de prevenção e controle; sistemas, 
equipamentos e procedimentos de proteção 
coletiva; equipamentos de Proteção 
Individual para trabalho em altura: seleção, 
inspeção, conservação e limitação de uso; 
acidentes típicos em trabalhos em altura; 
e condutas em situações de emergência, 
incluindo noções de técnicas de resgate e de 
primeiros socorros. Então, esse trabalhador 
foi impedido de realizar a tarefa, pois

(A)	 no	 conteúdo	 não	 constava	 o	 tema	 que	 falava	
sobre	as	diretrizes	da	CIPA.

(B)	 faltou	instrução	sobre	os	extintores	de	incêndio.
(C)	 faltou	 instrução	 sobre	 riscos	 dos	 espaços	

confinados.
(D)	 faltou	aprovação	na	parte	prática.
(E)	 não	 foi	 encaminhado	 o	 certificado	 das	 cordas	

para	a	realização	do	trabalho.

32. Uma empresa que possui CNAE 27.10-4, 
Fabricação de geradores, transformadores 
e motores elétricos (grau de risco 3), tem 
seu quadro funcional composto por 300 
funcionários no turno A, 200 no turno B e 
180 no turno C. Essa empresa construiu um 
refeitório, exigido pela NR-24, com 120m² e 
circulação principal com largura de 79 cm. 
A distância entre os bancos e banco/parede, 
inicialmente, estava com 60 cm. O teto foi 
construído em laje de concreto com cobertura 
de telha feitas em barro. Considerando o 
exposto, é correto afirmar que

(A)	 por	 ter	 sido	 construído	 com	 telha	 de	 barro	 e	
possuir	apenas	120m²	o	refeitório	não	atende	às	
exigências	da	NR-24.

(B)	 por	ter	espaçamento	entre	banco	e	banco/parede	
de	60cm	o	refeitório	está	 fora	do	espaçamento	
mínimo	exigido	pela	NR-24.

(C)	 de	 acordo	 com	 a	 NR-24,	 por	 possuir	 número	
de	funcionário	total	de	680	pessoas,	o	refeitório	
deve	 ter,	 no	 mínimo,	 área	 de	 1m²	 para	 cada	

grupo	de	2	funcionários.
(D)	 por	ter	largura	de	79cm	de	circulação	principal	o	

refeitório	atende	à	exigência	da	NR-24.
(E)	 por	 ter	 sido	 construído	 com	 área	 de	 120m²	 o	

refeitório,	obrigatoriamente,	deve	ser	de	laje	de	
concreto.

33. Uma empresa, possui, em suas instalações, 
4 caldeiras cujas pressões de operação são, 
respectivamente, 20 (kgf/cm²), 21 (kgf/cm²), 22 
(kgf/cm²) e a mais antiga marca como pressão 
de operação 2223 kPa (quilo pascal). Essa 
empresa mantém um trabalhador durante 
todo o período em que as caldeiras estão em 
operação, o qual, está apto a operar todas 
as caldeiras, pois recebeu o treinamento e 
cumpriu o estágio prático, estabelecido pela 
NR-13, anexo A1. Portanto é correto afirmar 
que esse operador cumpriu

(A)	 80	horas	de	treinamento	e	120	horas	de	estágio.
(B)	 160	 horas	 de	 treinamento	 e	 160	 horas	 de	

estágio.
(C)	 40	horas	de	treinamento	e	240	horas	de	estágio.
(D)		 160	 horas	 de	 treinamento	 e	 320	 horas	 de	

estágio.
(E)	 40	horas	de	treinamento	e	320	horas	de	estágio.

34. Determinada empresa está registrada sob 
o CNAE 33.21-0 Instalação de máquinas 
e equipamentos industriais e, portanto, 
de acordo com o quadro III da NR-05, seu 
grupo é C-14. Por ter 420 funcionários, deve 
constituir a CIPA com 5 membros efetivos e 4 
suplentes. Foi instituída uma comissão para 
realizar o processo eleitoral. Essa comissão 
determinou a publicação e divulgação 
de edital, em locais de fácil acesso e 
visualização, com prazo mínimo de 55 dias 
antes do término do mandato que estava 
em curso. O resultado do processo eleitoral 
encontra-se a seguir:

Nome do Candidato Número de 
votos

Candidato 1 28
Candidato 2 35
Candidato 3 34
Candidato 4 26
Candidato 5 26
Candidato 6 34

Votos Brancos e Nulos 21
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Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o processo eleitoral
(A)	 não	 está	 correto,	 pois,	 havendo	 participação	 inferior	 a	 50%	 dos	 empregados	 na	 votação,	 não	 haverá	 a	

apuração	dos	votos	e	a	comissão	eleitoral	deverá	organizar	outra	votação,	que	ocorrerá	no	prazo	máximo	de	
dez dias.

(B)	 está	correto,	pois,	havendo	participação	de	1/3	(um	terço)	dos	empregados	na	votação,	haverá	a	apuração	
dos	votos	e	a	comissão	eleitoral	deverá	registrar	a	votação	como	válida	no	prazo	máximo	de	dez	dias.

(C)	 não	 está	 correto,	 pois,	 havendo	 participação	 inferior	 a	 70%	 dos	 empregados	 na	 votação,	 não	 haverá	 a	
apuração	dos	votos	e	a	comissão	eleitoral	deverá	organizar	outra	votação,	que	ocorrerá	no	prazo	máximo	de	
sete dias.

(D)		 está	correto,	pois	os	votos	brancos	e	nulos,	quando	somados,	não	representam	50%	dos	empregados	na	
votação,	devendo	o	processo	ser	considerado	válido.

(E)	 não	está	correto,	pois	havendo	participação	inferior	a	50%	dos	empregados	na	votação,	haverá	a	apuração	
dos	votos,	porém	a	comissão	eleitoral	deverá	organizar	outra	votação,	que	ocorrerá	no	prazo	máximo	de	sete	
dias.

35. Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho deverão ser 
dimensionados, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil 
anterior e obedecidos os Quadros I e II anexos, quando a empresa operar

(A)	 em	regime	CLT.
(B)	 em	regime	sazonal.
(C)	 em	regime	judicial.
(D)	 sob	a	condição	de	terceiro.
(E)	 sob	a	forma	de	MEI.

36. Se houver denúncias sobre o processo eleitoral da CIPA, estas deverão ser protocolizadas na unidade 
descentralizada do MTE em até

(A)	 trinta	dias	após	a	data	da	posse	dos	novos	membros	da	CIPA.
(B)	 trinta	e	cinco	dias	após	a	data	da	posse	dos	novos	membros	da	CIPA.
(C)	 dez	dias	após	a	data	da	posse	dos	novos	membros	da	CIPA.
(D)		 vinte	dias	após	a	data	da	posse	dos	novos	membros	da	CIPA.
(E)	 vinte	e	cinco	dias	após	a	data	da	posse	dos	novos	membros	da	CIPA.

37. Com base no mapa de risco a seguir e considerando riscos de grau baixos, médios e altos, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A)	 A	área	da	cozinha	possui	risco	alto.
(B)	 A	área	de	tornearia	possui	risco	baixo.
(C)	 A	área	de	jardim	possui	risco	de	grau	igual	ao	do	BWC.
(D)	 A	área	de	CPD	possui	risco	de	grau	igual	ao	da	Administração.
(E)	 A	área	de	dispensa	possui	risco	de	grau	baixo	e	alto.
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38. A identificação de produtos perigosos              
para o transporte rodoviário é realizada por 
meio da simbologia de risco, composta por 
um painel de segurança, de cor alaranjada, 
e um rótulo de risco. Essas informações 
obedecem aos padrões técnicos definidos 
na legislação do transporte de produtos 
perigosos. No painel de segurança, são 
inseridos o número de risco e o número ONU 
do produto. Observe a imagem a seguir.

De acordo com o estabelecido na Resolução 
n° 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional 
de Transporte Terrestre (ANTT)/Ministério 
dos Transportes, a letra “X”, utilizada como 
prefixo de um código numérico, significa que

(A)	 a	substância	reage	perigosamente	com	água.
(B)	 a	 substância	 só	 pode	 ser	 manipulada	 por	

profissional	habilitado.
(C)	 a	substância,	quando	em	contato	com	o	ar,	pode	

explodir	espontaneamente.
(D)	 a	 substância	 só	 pode	 ser	 transportada	 em	

recipiente	lacrado.
(E)	 a	 substância	 reage	 com	 o	 oxigênio,	 causando	

vapores	químicos.

39. A Associação Americana do Coração 
(American Heart Association), é 
uma Organização sem fins lucrativos sediada 
nos Estados Unidos que providencia 
cuidados cardíacos no sentido de reduzir 
lesões e mortes causadas por doenças 
cardiovasculares e AVC. A cada período de 
5 anos, a AHA se reúne para discutir e, se 
necessário, modificar alguns protocolos. 
Também, oferece a certificação mais 
largamente aceita para suporte básico à vida. 
De acordo com o guideline 2015 da AHA, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	 há	 sistema	 simples	 de	 avaliação	 para	
ajudar	 os	 prestadores	 de	 primeiros	 socorros	 a	
reconhecer	uma	concussão.	

(B)	 O	 método	 principal	 para	 controlar	 uma	
hemorragia	 é	 a	 aplicação	 de	 pressão	 firme	 e	
indireta,	 embora	 seja	 necessário	 treinamento	
na	 forma	correta	de	aplicação	e	 indicações	de	
contraindicação. 

(C)	 A	 aplicação	 de	 epinefrina	 não	 é	 recomendada	
para	 a	 situação	 potencialmente	 fatal	 de	
anafilaxia.		

(D)	 Quando	for	necessário	retardar	o	reimplante	de	
um	dente	avulsionado,	o	armazenamento	deverá	
ser	feito	em	substância	saturada	de	epinefrina.

(E)	 É	 recomendado,	 aos	 prestadores	 de	 primeiros	
socorros,	que	mantenham	o	 ferimento	do	 tórax	
fechado,	 aumentando	 a	 possibilidade	 de	 se	
tornar	oclusivo.

40. De acordo com a Norma Técnica 014/2015 do 
Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba, 
que dispõe sobre Acesso de Viaturas nas 
Edificações e Áreas de Risco, a faixa de 
estacionamento deve ser adequadamente 
sinalizada, com placas e com sinalização 
de solo demarcadas com faixas amarelas e 
identificadas com as palavras

(A)	 “Reservado	 para	 viaturas	 do	 Corpo	 de	
Bombeiros”.

(B)	 “Reservado	para	viaturas	da	Polícia	Militar”.
(C)	 “Reservado	para	viaturas	oficiais”.
(D)	 “Reservado.	Não	estacione”.
(E)	 “Reservado	para	viaturas	com	placa	oficial”.

41. A Norma Técnica nº006/2013 do Corpo de 
Bombeiros do Estado da Paraíba tem por 
finalidade definir as exigências a serem 
observadas no projeto e instalação do Sistema 
de Sinalização de Segurança e Emergência 
Contra Incêndio e Pânico, conforme a Lei 
Estadual nº 9.625/2011. De acordo com o 
Anexo B - Simbologia para sinalização de 
segurança e emergência contra incêndio e 
pânico, a imagem a seguir significa

(A)	 proibido	 transporte	 de	 caixas	 em	 caso	 de	
incêndio.

(B)	 proibido	uso	de	elevador	em	caso	de	incêndio.
(C)	 proibido	obstruir	este	local.
(D)	 proibido	colocar	caixa	de	madeira.
(E)	 proibido	material	combustível.
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42. A lesão pulmonar ocasionada por diferentes 
agentes que são adquiridos nas áreas de 
carvoarias, afetando, principalmente, os 
trabalhadores que têm contato direto com 
a fumaça do carvão e podendo ainda ser 
o ponto de partida para outros problemas 
ainda mais graves, denomina-se

(A)	 cirrose.
(B)	 berilose.
(C)	 silicose.
(D)	 antracose.
(E)	 asbestose.

43. Nas atividades de processamento eletrônico 
de dados, deve-se, salvo o disposto em 
convenções e acordos coletivos de trabalho, 
considerar como número máximo de toques 
reais o valor de

(A)	 10.000	por	hora.
(B)	 8.000	por	hora.
(C)	 12.000	por	hora.
(D)	 6.000	por	hora.
(E)	 14.000	por	hora.

44. A ideia principal das primeiras construções 
verticais, em se tratando de qualidade de 
ar, não era eliminar a poluição interna, 
mas sim prevenir a infiltração da poluição 
externa, como a fuligem proveniente da 
combustão do carvão utilizado em indústrias 
e residências. No início, procurou-se 
controlar o clima interno pela manutenção 
de uma temperatura adequada, purificação 
do ar proveniente da sucção externa e sua 
distribuição nos edifícios. Contudo, em 
1982, a Organização Mundial de Saúde – 
OMS – reconheceu a existência de uma 
Síndrome, quando comprovou-se que a 
contaminação do ar interno de um hotel na 
Filadélfia foi responsável por 182 casos de 
pneumonia e pela morte de 29 pessoas. A 
bactéria causadora da doença, denominada 
Legionella Pneumophila, também pode ter 
sido a causa da infecção que matou, em 
1998, o então Ministro da Comunicação 
Sergio Motta. Muito comum na atualidade, os 
“Call Centers”, citados no Anexo II, da NR-17, 
possuem grande probabilidade desse tipo de 
contaminação, por se tratarem de ambientes 
fechados, normalmente climatizados, com 
grande número de pessoas. De acordo com 
o Anexo II da NR-17, para a prevenção desse 
tipo de síndrome, deve ser atendido

(A)	 o	 Regulamento	 Técnico	 do	 Ministério	 do	
Trabalho	 sobre	 “Qualidade	 do	Ar	 de	 Interiores	
em	Ambientes	 Climatizados”,	 com	 redação	 da	
Portaria	MS	n.º	3.523,	de	28	de	agosto	de	1998	
ou	outra	que	a	venha	substituir.

(B)	 o	Padrão	Referencial	de	Qualidade	do	Ar	Exterior	
em	ambientes	climatizados	superficialmente	de	
uso	público	e	coletivo,	à	exceção	dos	parâmetros	
físicos	 de	 temperatura	 e	 umidade	 definidos	 no	
item	4.2	do	anexo	II	da	NR-17.

(C)	 o	 disposto	 no	 item	 9.3.5.1	 da	 Norma	
Regulamentadora	n.º	9	(NR	9).

(D)	 o	 Regulamento	 Técnico	 da	 OMS	 sobre	
“Qualidade	 do	 Ar	 de	 Interiores	 em	 Ambientes	
Climatizados”,	com	redação	da	Portaria	OMS	n.º	
3.523,	de	28	de	agosto	de	1998	ou	outra	que	a	
venha	substituir.

(E)	 o	 disposto	 no	 item	 33.2.5.1	 da	 Norma	
Regulamentadora	n.º	33	(NR	33).

45. Entre as principais questões e alterações 
feitas nas recomendações da Atualização 
das Diretrizes de 2015 da AHA (American 
Heart Association) para RCP (Reanimação 
Cardiopulmonar) para adultos, realizados 
por socorristas leigos, está

(A)	 a	 recomendação	 de	 que	 as	 comunidades	 que	
têm	 pessoas	 com	 risco	 de	 RCP,	 implantem	
programas	de	acesso	restrito	a	profissionais	da	
área	de	saúde	no	uso	correto	dos	desfibriladores.

(B)	 a	 recomendação	 de	 que	 a	 velocidade	 para	 as	
compressões	torácicas	seja	de	120	a	130/min.

(C)	 a	 consideração	 da	 administração	 de	 naloxona	
por	 transeuntes,	 em	 casos	 de	 suspeita	 de	
emergência	potencialmente	fatais	associadas	à	
opioides.

(D)		 a	recomendação	confirmada	para	a	profundidade	
das	 compressões	 torácicas	 em	 adultos	 é	 de,	
pelo	menos,	4	cm,	mas	não	superior	a	7	cm.	

(E)	 saber	 que	 os	 elos	 fundamentais	 da	 cadeia	 de	
sobrevivência	de	adultos	no	ambiente	hospitalar	
sofreram	 alteração	 com	 relação	 à	 atualização	
de	 2010,	 portanto	 devendo	 a	 esses	 elos	 nova	
formação.
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46. Todo equipamento de proteção individual, 
quando importado, deverá apresentar, em 
caracteres indeléveis e bem visíveis:

(A)	 o	nome	comercial	da	empresa	fabricante,	o	país	
de	origem	e	o	número	do	C.A.

(B)	 o	nome	do	importador,	o	nome	do	fabricante	e	o	
número	do	CA.

(C)	 o	nome	do	fabricante,	o	lote	de	importação	e	o	
número	do	CA.

(D)	 o	nome	do	importador,	o	lote	de	fabricação	e	o	
número	do	CA.

(E)	 o	nome	do	importador,	o	número	de	importação	
e	o	número	do	CA.

47. A implementação do PCMAT nos 
estabelecimentos, além de ser 
responsabilidade do empregador ou 
condomínio, deve ser elaborada por 
profissional legalmente habilitado na área de 
segurança do trabalho e em estabelecimento 
com

(A)	 10	trabalhadores	ou	mais.
(B)	 12	trabalhadores	ou	mais.
(C)	 15	trabalhadores	ou	mais.
(D)	 18	trabalhadores	ou	mais.
(E)	 20	trabalhadores	ou	mais.

48. Preencha a lacuna e assinale a                              
alternativa correta. 
A terminologia Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) passa a ser adotada 
em substituição à expressão Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST), porque 
destaca a possibilidade de uma pessoa ter e 
transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e 
sintomas. Portanto, a _________ IST crônica 
progressiva, causada pela bactéria Klebsiella 
granulomatis, é considerada uma infeção 
sexualmente transmissível. Acomete 
preferencialmente a pele e mucosas das 
regiões da genitália, da virilha e do ânus, 
causando úlceras e destruindo a pele 
infectada. É pouco frequente, ocorrendo 
na maioria das vezes em climas tropicais e 
subtropicais. 

(A)	 tricomoníase.
(B)	 cancroide.
(C)	 cancro	mole.
(D)	 donovanose.
(E)	 sífilis.

49. Os protozoários são organismos 
unicelulares, eucarióticos e que apresentam 
nutrição heterotrófica. Juntamente com os 
fungos, bem como as bactérias e os vírus, 
os protozoários são agentes causadores 
de doenças sexualmente transmissíveis. 
Portanto, é correto afirmar que, entre as 
doenças listadas a seguir, a única causada 
por um protozoário é a

(A)	 Aids.
(B)	 Tricomoníase.
(C)	 Gonorreia.
(D)	 Herpes	Genital.
(E)	 Candidíase.

50. Conforme a norma técnica 012/2015 do 
Corpo de Bombeiros da Paraíba, os acessos, 
descritos no item 5.5 devem satisfazer 
algumas condições. Entre essas condições 
está

(A)	 permitir	 o	 escoamento	 fácil	 de	 todos	 os	
ocupantes	da	edificação.

(B)	 permanecer	 desobstruídos	 em	 alguns	
pavimentos.

(C)	 ter	pé-direito	mínimo	de	2,8	m,	com	exceção	de	
obstáculos	 representados	por	 vigas,	 vergas	de	
portas	e	outros,	cuja	altura	mínima	livre	deve	ser	
de	2,00	m.

(D)		 ser	 sinalizados	 e	 iluminados	 (iluminação	 de	
emergência	 de	 balizamento)	 com	 indicação	
clara	do	sentido	da	escada	ou	elevador.

(E)	 ter	 largura	 de	 acordo	 com	 o	 estabelecido	 no			
item 5.5.
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