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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

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

ATENÇÃO 

Cargo

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 
SAÚDE DO TRABALHADOR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 
SAÚDE DO TRABALHADOR

INSTRUÇÕES 

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.	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 (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 ruidos, 
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. 

Concurso Público
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Conhecimentos	Específicos 26 a 50
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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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A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) nar – ra – da.
(B) a – va – li – ar.
(C) es – pa – nhol.
(D) his – pâ – ni – cas.
(E) dia – be – tes.

Em “Deu-se conta então...”, a expressão destacada 
estabelece, com o conteúdo precedente, uma relação 
semântica de

(A) explicação.
(B) causa.
(C) condição.
(D) conclusão.
(E) contraste.

A alternativa que apresenta um pronome indefinido 
destacado é

(A) “...o atendimento a essa comunidade...”
(B) “‘É algo diferente do nível educacional.’”
(C)	 “Além	disso, se as pessoas se sentem...”
(D) “...para controlar a diabetes e sua	saúde...”
(E) “...interessantes e inovadores desse programa...”

A expressão que NÃO funciona como adjunto 
adverbial é

(A) “...avalia de que modo a pessoa com diabetes...”
(B) “...um nível de compreensão muito baixo...”
(C) “...a comunidade hispânica que vive nos Estados 

Unidos.”
(D) “...muito baixo das informações sobre	saúde.”
(E) “Procura saber também se a pessoa...”

Assinale a alternativa correta quanto à classificação 
do elemento destacado.

(A)	 “Procura	 saber	 também	 se a pessoa conhece...” 
(pronome)

(B) “Nos Estados Unidos, gasta-se cerca...” (conjunção)
(C)	 “Além	 disso,	 se as pessoas se sentem capacitadas...” 

(conjunção)
(D) “...que decidiu se debruçar sobre o problema...” 

(conjunção)
(E)	 “Além	 disso,	 se	 as	 pessoas	 se sentem capacitadas...” 

(conjunção)

Criatividade e identidade cultural para controlar a diabetes
Conheça o programa que atenua os efeitos da diabetes, 

doença que irá afetar metade das crianças hispânicas nos 
EUA

Mônica Tarantino 

Uma em cada duas crianças hispânicas nascidas a 
partir de 2000 nos Estados Unidos terá diabetes, conforme 
o endocrinologista Enrique Caballero, diretor da Iniciativa 
em Diabetes para Latinos do Joslin Diabetes Center, em 
Boston, nos Estados Unidos. O Joslin Center é um modelo 
internacional de excelência em pesquisa e tratamento da 
diabetes.

Encontrei Caballero durante o 11º Seminário 
Internacional de Jornalismo Científico, evento organizado 
pelo Instituto de Las Américas e a empresa MSD realizado de 
22 a 26 de setembro em Boston (EUA). Ao chegar ao Joslin, 
no início da carreira, Caballero percebeu que era o único 
médico em toda a instituição que falava espanhol. Deu-
se conta então de que o atendimento a essa comunidade 
estava prejudicado por problemas de linguagem. “Pense 
nas dificuldades de viver aqui, não falar inglês e depender 
de um intérprete para ir ao médico”, observa Caballero, que 
decidiu se debruçar sobre o problema e acabou criando um 
programa pioneiro voltado para a comunidade hispânica 
que vive nos Estados Unidos.

Um dos recursos mais interessantes e inovadores desse 
programa é o desenvolvimento de uma forma nova de avaliar 
o que os especialistas do Joslin chamam de alfabetização 
em saúde. “É algo diferente do nível educacional. Significa 
o quanto a pessoa entende as informações necessárias 
para controlar a diabetes e sua saúde de modo geral. Para 
obter esse dado, a equipe do Joslin avalia de que modo 
a pessoa com diabetes usa os números para controlar a 
doença (quantidade de carboidratos nos alimentos, os 
indicadores da taxa de açúcar no sangue, a quantidade de 
remédio a ser tomada).

Procura saber também se a pessoa conhece os recursos 
públicos ao seu alcance e como os utiliza. Além disso, se as 
pessoas se sentem capacitadas a defender seus direitos e 
os de seus familiares. “Até 55% da população têm um nível 
de compreensão muito baixo das informações sobre saúde. 
Face a essa realidade, criamos mecanismos diferentes 
para melhorar a compreensão e o controle da doença”, 
disse Caballero. Um deles é uma audionovela chamada 
A História de Rosa, narrada em espanhol por Caballero e 
acompanhada por um livreto.

Controlar a diabetes é fundamental para evitar suas 
consequências e custos. Nos Estados Unidos, gasta-se 
cerca de 15% do dinheiro da saúde com o tratamento das 
consequências da diabetes, como cegueira, insuficiência 
renal e infartos associados ao avanço da doença quando 
está fora de controle. 

http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/327091_CULTU-
RAL+PARA+CONTROLAR+A+DIABETES.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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De toda a mesada que João possuía,      ele gastou 

na banca de revistas e      no mercado, sobrando 

R$ 72,00. Sendo assim, qual é o total de mesada que 

João recebeu?
(A) R$ 168,00.
(B) R$ 256,00.
(C) R$ 324,00.
(D) R$ 368,00.
(E) R$ 420,00.

Quanto é 30% de um determinado número, sabendo 
que 3% deste número é 1,5?

(A) 5.
(B) 15.
(C) 25.
(D) 30.
(E) 50.

Em uma pesquisa com 300 consumidores sobre 
qual mercado costumam fazer suas compras, 156 
responderam que frequentam o mercado A, e 152 
o mercado B. Sendo assim, quantos consumidores 
frequentam ambos os mercados?

(A) Exatamente 8.
(B) No máximo 8.
(C) No mínimo 8.
(D) Exatamente 12.
(E) No mínimo 12.

Na sequência de todos os números ímpares 
positivos, qual é o nono termo?

(A) 9.
(B) 13.
(C) 15.
(D) 17.
(E) 19.

Dentro de uma sala de aula, há mais de 45 e menos 
de 50 alunos. Se esses alunos forem divididos em 
15 grupos, sobrará 1 aluno. Sabendo disso, se esses 
alunos forem divididos em 14 grupos, quantos 
alunos sobrarão?

(A) 4.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 2.
(E) 6.

Assinale a alternativa cuja expressão entre 
parênteses substituiu corretamente a expressão do 
fragmento correspondente, incluindo a colocação 
pronominal.

(A) “...a pessoa entende as informações necessárias...” 
(lhes entende)

(B) “Controlar a diabetes	é	fundamental...”	(controlá-la)
(C) “...para melhorar a compreensão...” (a melhorar)
(D)	 “...é	 fundamental	 para	 evitar suas consequências...” 

(evitar-lhes)
(E) “Encontrei Caballero durante o 11º Seminário...” (o 

encontrei)

Em “Deu-se conta então de que o atendimento a 
essa comunidade estava prejudicado por problemas 
de linguagem.”, a preposição por estabelece relação 
semântica de

(A) modo.
(B) meio.
(C) causa.
(D) condição.
(E)	 finalidade.

Todos os elementos destacados a seguir funcionam 
como artigos definidos, EXCETO

(A) “...a pessoa conhece os	recursos	públicos...”
(B) “...os	indicadores	da	taxa	de	açúcar	no	sangue...”
(C) “...os especialistas do Joslin chamam de alfabetização...”
(D) “...defender seus direitos e os de seus familiares.”
(E) “Conheça o programa que atenua os efeitos da diabetes.”

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões destacadas. 

(A) Em “...atendimento a essa comunidade...”, refere-se a 
comunidade hispânica.

(B) Em “...ao seu alcance e como os utiliza.”, retoma os 
recursos	públicos.

(C)	 Em	“‘Pense	nas	dificuldades	de	viver	aqui...’”, refere-se a 
Espanha.

(D) Em “Além	disso, se as pessoas se sentem...”, acrescenta 
uma informação.

(E) Em “...associados ao avanço da doença...”, refere-se a 
diabetes.

A palavra que apresenta a mesma regra de acentuação 
de números é

(A)	 saúde.
(B)	 também.
(C)	 além.
(D) inglês.
(E)	 médico.

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 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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De acordo com o Regimento Interno, o prazo de 
gestão dos membros do Conselho de Administração 
da EBSERH será de

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

(B) três anos contados a partir da data de publicação do ato 
de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

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

(D) dois anos contados a partir da data de publicação do ato 
de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

(E) um ano contado a partir da data de publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

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 20

Assinale a alternativa que corresponde às instituições 
com as quais a EBSERH poderá celebrar contrato 
para prestação de serviços de apoio ao ensino, à 
pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública.

(A)	 Instituições	 públicas	 federais	 de	 ensino	 e	 instituições	
congêneres.

(B)	 Instituições	públicas	 estaduais	 de	 ensino	 e	 instituições	
congêneres.

(C)	 Somente	instituições	públicas	federais	de	ensino.
(D)	 Somente	instituições	públicas	estaduais	de	ensino.
(E)	 Instituições	 públicas	 estaduais	 e	 federais	 de	 ensino	 e	

instituições congêneres.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta. A EBSERH será administrada 
por ________________________, com funções 
deliberativas, e por _________________________ 
e contará ainda com ____________________ e 
__________________________.

(A) um Conselho de Administração / um Conselho Fiscal / 
uma Diretoria Executiva / um Conselho Consultivo

(B) um Conselho de Administração / uma Diretoria Executiva/ 
um Conselho Fiscal / um Conselho Consultivo

(C) um Conselho Consultivo / uma Diretoria Executiva / um 
Conselho Fiscal / um Conselho de Administração

(D) um Conselho Consultivo / um Conselho Fiscal / uma 
Diretoria Executiva / um Conselho de Administração

(E) um Conselho Assistencial / uma Diretoria Executiva / um 
Conselho Fiscal / um Conselho Consultivo

De acordo com o Estatuto Social da EBSERH, a 
Diretoria reunir-se-á, ordinariamente,

(A) três vezes ao ano.
(B) uma vez por mês.
(C) duas vezes por mês.
(D) uma vez por semana.
(E) duas vezes por semana.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, 

e atuação em todo o território nacional, podendo 
criar	 subsidiárias,	 sucursais,	 filiais	 ou	 escritórios	 e	
representações no país.

(B) A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio 
das	empresas	públicas,	 inclusive	quanto	aos	direitos	e	
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

(C)	 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D)	 O	 capital	 social	 da	 EBSERH	 é	 integralmente	 sob	 a	

propriedade da União.
(E)	 O	órgão	de	orientação	superior	da	EBSERH	é	o	Conselho	

de Administração.

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

Conforme dispõe a Resolução 453/2012, é correto 
afirmar que o Plenário do Conselho de Saúde se 
reunirá, no mínimo,

(A) a cada semana.
(B) a cada mês.
(C) a cada bimestre.
(D) a cada quadrimestre.
(E) a cada semestre.

Em relação à Seguridade Social, de acordo com 
a Constituição Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) 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.

(B) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da 
União.

(C)	 A	pessoa	jurídica	em	débito	com	o	sistema	da	seguridade	
social, como estabelecido em lei, poderá livremente 
contratar	com	o	Poder	Público.

(D) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá 
ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 
fonte de custeio total.

(E) São isentas de contribuição para a seguridade social 
as	 entidades	 beneficentes	 de	 assistência	 social	 que	
atendam às exigências estabelecidas em lei.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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As empresas privadas e públicas, os órgãos 
públicos da administração direta e indireta e dos 
poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 
empregados regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente

(A) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
do	Trabalho,	com	a	finalidade	de	proteger	a	integridade	
do trabalhador no local onde reside.

(B) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e	 em	 Medicina	 do	 Trabalho,	 com	 a	 finalidade	 de	
promover	 a	 saúde	 e	 proteger	 a	 integridade	 do	
trabalhador no local de trabalho.

(C) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e	 em	 Medicina	 do	 Trabalho,	 com	 a	 finalidade	 de	
promover	 a	 saúde	 do	 trabalhador	 e	 sua	 família	 no	
local de trabalho.

(D) Serviços Especializados em Medicina do Trabalho, 
com	a	 finalidade	de	promover	 a	 saúde	e	proteger	 a	
integridade do trabalhador no local onde reside.

(E) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e	 em	 Medicina	 do	 Trabalho,	 com	 a	 finalidade	 de	
promover	a	saúde	e	proteger	a	integridade	da	família	
do trabalhador no local de trabalho.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 
CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho, de modo a 
tornar compatível permanentemente o trabalho 
com a preservação da vida e a promoção da saúde 
do trabalhador. É função da CIPA, EXCETO

(A)	 identificar	os	riscos	do	processo	de	trabalho,	e	elaborar	
o mapa de riscos.

(B) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança e 
saúde	no	trabalho.

(C) participar, anualmente, em conjunto com as famílias 
dos empregadores, de Campanhas de Prevenção da 
AIDS e DSTs.  

(D)	 realizar,	 periodicamente,	 verificações	 nos	 ambientes	
e	 condições	 de	 trabalho	 visando	 à	 identificação	 de	
situações que venham a trazer riscos para a segurança 
e	saúde	dos	trabalhadores.

(E) divulgar aos trabalhadores informações relativas à 
segurança	e	saúde	no	trabalho.

O Equipamento de Proteção Individual – EPI deve
(A) ser revisto pelo trabalhador, destinado à proteção de 

riscos	suscetíveis	de	ameaçar	a	segurança	e	a	saúde	
no trabalho.

(B) ser utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
riscos	suscetíveis	de	ameaçar	a	segurança	e	a	saúde	
no trabalho.

(C) ser observado pelo trabalhador, destinado à proteção 

De acordo com a Lei 8.142/1990, o SUS contará, em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas:

(A)	 a	Câmara	Interfederativa	de	Saúde	e	o	Conselho	de	
Saúde.

(B)	 a	Câmara	 Interfederativa	de	Saúde	e	os	Consórcios	
de	Saúde.

(C)	 a	Conferência	de	Saúde	e	os	Consórcios	de	Saúde.
(D)	 a	Conferência	de	Saúde	e	o	Conselho	de	Saúde
(E)	 a	Secretaria	de	Saúde	e	o	Conselho	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo 
com o Decreto 7.508/2011, para ser instituída, a 
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações 
e serviços de

(A)	 atenção	primária	e	vigilância	em	saúde.
(B) urgência e emergência.
(C) atenção psicossocial.
(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E) assistência social.

Conforme a Lei 8.080/1990, entende-se por 
vigilância epidemiológica

(A) 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)	 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	assistência	às	pessoas	por	intermédio	de	ações	de	
promoção,	proteção	e	recuperação	da	saúde,	com	a	
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.

(D) 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.

(E)	 um	 conjunto	 de	 atividades	 que	 se	 destina,	 através	
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária,	 à	 promoção	 e	 proteção	 da	 saúde	 dos	
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação	 da	 saúde	 dos	 trabalhadores	 submetidos	
aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 
saúde	no	trabalho.

(D) ser utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
riscos	suscetíveis	de	ameaçar	a	segurança	e	a	saúde	
no lar.

(E) ser observado pelo trabalhador, destinado à proteção 
de	riscos	suscetíveis	de	ameaçar	a	vida	em	saúde	no	
trabalho.   

Em relação ap que cabe ao empregador quanto ao 
Equipamento de Proteção Individual, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência correta.

(   ) Adquirir o adequado ao risco de cada 
atividade e exigir seu uso.

(   ) Fornecer ao trabalhador somente o 
aprovado pelo órgão nacional competente 
em matéria de segurança e saúde no 
trabalho.

(   ) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação.

(   ) Exigir a troca por conta do empregado, 
quando danificado ou extraviado.

(   ) Não é necessário registrar o seu 
fornecimento ao trabalhador.  

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

O filho de um trabalhador está internado em seu 
ambulatório, o médico prescreve 1.500.000U de 
penicilina cristalina. Na unidade, existe frasco 
ampola de 5.000.000U para diluir em 8ml. Deve-se 
observar que a penicilina de 5 milhões aumenta 
2ml após a diluição. Quantos ml devo administrar? 

(A) 6ml.
(B) 4ml. 
(C) 2ml. 
(D) 3ml. 
(E) 5ml. 

Um operário chegou à emergência com sinais de 
desidratação, foi prescrito pelo médico 1000ml de 
soro fisiológico a ser infundido em 4 horas. Para 
atender à prescrição, quantas gotas devem ser 
infundidas por minuto? 

(A) 54 gotas.       
(B) 38 gotas. 
(C) 73 gotas. 
(D) 89 gotas.
(E) 83 gotas.

Sinais vitais são indicadores do funcionamento 
fisiológico básico, ou seja, o estado de equilíbrio 
térmico, endócrino, circulatório e respiratório, tais 
como: temperatura, pulso, respiração e pressão 
arterial. Quanto à técnica de verificação de pressão 
arterial, é INCORRETO

(A) deixar o cliente deitado ou sentado com o braço abaixo 
do nível do coração.

(B) colocar o manguito a 3 cm, aproximadamente, acima 
da prega do cotovelo (fossa cubital), de modo que não 
fique	muito	apertado	nem	frouxo.

(C) observar para que os prolongamentos de borracha 
não se cruzem.

(D) desinfectar as olivas e o diafragma do estetoscópio 
com bola de algodão embebida com álcool.

(E) abrir lentamente a válvula e observar no manômetro o 
ponto	em	que	é	ouvido	o	primeiro	batimento	(pressão	
sistólica),	e	o	ponto	em	que	o	som	é	ouvido	por	último	
(pressão diastólica).

Quanto à respiração de um indivíduo, podemos 
classifica-las de várias maneiras. Relacione as 
colunas e, em seguida, assinale a alternativa com 
a sequência correta

1. Dispneia.
2. Eupneia.
3. Ortopneia.
4. Taquipneia.
5. Bradipneia.
6. Apneia.
 
(   ) É a incapacidade de respirar facilmente, 

exceto na posição ereta.
(   ) Respiração lenta, abaixo da normalidade.
(   ) Respiração normal.
(   ) Ausência da respiração.
(   ) Respiração rápida, acima dos valores 

da normalidade, frequentemente pouco 
profunda.

(   ) É a respiração difícil, trabalhosa ou curta. 
É sintoma comum de várias doenças 
pulmonares e cardíacas; pode ser súbita ou 
lenta e gradativa. 

(A) 2 – 5 – 3 – 6 – 1 – 4. 
(B) 3 – 6 – 2 – 5 – 4 – 1. 
(C) 3 – 5 – 2 – 6 – 4 – 1. 
(D) 2 – 5 – 3 – 6 – 4 – 1. 
(E) 3 – 5 – 2 – 6 – 1 – 4. 
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

Quanto ao Equipamento de Proteção Individual- 
EPI, é responsabilidade do trabalhador

(A)	 usar	 o	EPI	 ,	 utilizando-o	apenas	para	a	 finalidade	a	
que se destina.

(B) nunca responsabilizar-se pela guarda e conservação 
do EPI.

(C) jogar fora o EPI, não havendo a necessidade de 
comunicar ao empregador, quando qualquer alteração 
que o torne impróprio para uso.

(D)	 cumprir	as	determinações	quando	lhe	convém	sobre	o	
uso adequado do EPI.   

(E) usar o EPI somente quando tiver vontade, mas não 
esquecendo	de	sua	finalidade.

Sobre lesões por esforços repetitivos (LER) e 
os distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho (Dort), assinale a alternativa correta.

(A) Um fenômeno relacionado ao lazer.
(B) Caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas, 

concomitantes ou não, de aparecimento insidioso, 
geralmente em tronco e face.

(C) Os sintomas são dor, parestesia, sensação de 
fadiga. Abrangem quadros clínicos do sistema imune 
adquiridos pelo trabalhador durante sua jornada de 
lazer.

(D) Ambos são danos decorrentes da utilização excessiva, 
imposta	ao	sistema	musculoesquelético,	e	da	falta	de	
tempo para recuperação. 

(E) São de tratamento imediato, com recuperação rápida 
não sendo necessário o desligamento do trabalho ou 
atestado. 

Em dezembro de 2004, a ANVISA publicou a RDC 
nº 306, que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento dos resíduos de serviços de 
saúde e, em abril de 2005, o CONAMA publicou a 
Resolução nº 358, que dispõe sobre o tratamento 
e disposição final desses resíduos. Entendemos 
como gerenciamento de risco

(A) o controle de riscos nos quais o ser humano são 
expostos no dia a dia, visando a um melhor cuidado 
ao indivíduo como um todo.

(B)	 o	controle	de	forma	eficiente	nas	quais	as	crianças	são	
expostas nas creches trabalhistas, proporcionando 
um ambiente mais seguro e saudável.

(C)	 o	 controle	 mais	 eficiente	 dos	 riscos	 aos	 quais	 os	
trabalhadores estão expostos durante o trajeto que 
percorre	 de	 sua	 casa	ao	 local	 de	 trabalho,	 a	 fim	de	
assegurar	a	saúde	e	prevenir	acidentes.

(D)	 o	 controle	 de	 forma	 mais	 eficiente	 dos	 riscos	 nos	
quais os seres humanos são expostos pela poluição 
da	cidade,	prevenindo	agravos	à	saúde.

(E)	 o	 controle	 de	 forma	 mais	 eficiente	 dos	 riscos	 aos	
quais os trabalhadores estão expostos durante o 
desempenho	das	tarefas,	a	fim	de	assegurar	a	saúde,	
prevenir acidentes, bem como minimizar impactos 
ambientais. 

Segundo a Norma regulamentadora 32, o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
– PCMSO, além do previsto na NR-07, deve 
contemplar, EXCETO

(A) o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos 
e a localização das áreas de risco.

(B) a implantação de medidas sócioeducativas para os 
cuidados com a manipulação de livros.

(C)	 a	 relação	 contendo	 a	 identificação	 nominal	
dos trabalhadores, sua função, o local em que 
desempenham suas atividades e o risco a que estão 
expostos.

(D)	 a	vigilância	médica	dos	trabalhadores	potencialmente	
expostos. 

(E) o programa de vacinação. 

A sondagem vesical de demora é a introdução de 
uma sonda até a bexiga a fim de retirar a urina, ela 
é indicada para algumas situações como:

(A) quando o paciente está impossibilitado de urinar, para 
colher	 urina	 asséptica	 para	 exames,	 preparo	 pré-
parto,	pré-operatório	e	incontinência	urinária.

(B) quando o paciente deseja urinar, sempre que colher 
urina	para	exames,	preparo	pré-parto,	pré-operatório	
e incontinência urinária.

(C) quando o paciente está impossibilitado de urinar, 
sempre	 que	 colher	 urina	 asséptica	 para	 exames,	
preparo	 pré-parto,	 pré-operatório	 e	 incontinência	
urinária.

(D) quando o paciente está impossibilitado de urinar, para 
colher	urina	asséptica	para	exames,	nunca	em	preparo	
pré-parto,	pré-operatório	e	incontinência	urinária.

(E) quando o paciente está impossibilitado de urinar, para 
colher	 urina	 asséptica	 para	 exames,	 preparo	 pré-
parto,	pré-operatório	e	quando	o	paciente	achar	legal.

Antes de realizarmos qualquer procedimento com 
um paciente, devemos

(A)	 nos	 identificarmos	 como	 profissional,	 sendo	
desnecessário explicar ao paciente o que será feito 
para evitar a ansiedade do mesmo, e lavarmos as 
mãos antes e depois de qualquer procedimento.

(B)	 nos	 identificarmos	 como	 profissional,	 explicar	 ao	
paciente o que será feito, preparar o material e o 
ambiente e lavarmos as mãos somente antes do 
procedimento.

(C)	 nos	 identificarmos	 como	 profissional,	 explicar	 ao	
paciente o que será feito, preparar o material e o 
ambiente e lavarmos as mãos antes e depois de 
qualquer procedimento.

(D)	 nos	 identificarmos	 como	 profissional,	 explicar	 ao	
paciente o que será feito, preparar o material e o 
ambiente e lavarmos as mãos apenas depois de 
realizar o procedimento.

(E)	 não	nos	identificarmos,	sendo	desnecessário	explicar	
ao paciente o que será feito para evitar a ansiedade 
do mesmo, e lavarmos as mãos antes e depois de 
qualquer procedimento.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

 O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
está organizado por assunto e inclui princípios, 
direitos, responsabilidades, deveres e proibições 
pertinentes à conduta ética dos profissionais de 
enfermagem. É considerada uma proibição da 
enfermagem

(A)	 exercer	 a	 profissão	 com	 justiça,	 compromisso,	
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 

(B) fundamentar suas relações no direito, na prudência, 
no respeito, na solidariedade e na diversidade de 
opinião e posição ideológica.

(C) recusar-se a executar atividades que não sejam 
de	 sua	 competência	 técnica,	 científica,	 ética	 e	 legal	
ou	 que	 não	 ofereçam	 segurança	 ao	 profissional,	 à	
pessoa, família e coletividade.

(D)	 promover	 e	 ser	 conivente	 com	 a	 injúria,	 calúnia	 e	
difamação de membro da equipe de enfermagem, 
equipe	de	saúde	e	de	trabalhadores	de	outras	áreas,	
de organizações da categoria ou instituições.

(E) comunicar, ao COREN e aos órgãos competentes, 
fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar	o	exercício	profissional.

Quanto ao sigilo profissional, o técnico de 
enfermagem tem como direitos, deveres e 
responsabilidades, EXCETO

(A) divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos 
de	forma	que	os	envolvidos	possam	ser	identificados.

(B)	 em	atividade	multiprofissional,	 revelar	 o	 fato	 sigiloso	
quando necessário à prestação da assistência. 

(C) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento	em	razão	de	sua	atividade	profissional,	
exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com 
o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de 
seu representante legal. 

(D)	 o	 profissional	 de	 enfermagem,	 intimado	 como	
testemunha, deverá comparecer perante à autoridade 
e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar 
o segredo. 

(E)	 abster-se	 de	 revelar	 informações	 confidenciais	 de	
que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional	a	pessoas	ou	entidades	que	não	estejam	
obrigadas ao sigilo.

O Programa de Controle de Infecções Hospitalares 
(PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas, 
deliberadas e, sistematicamente, com vistas 
à redução máxima possível da incidência e da 
gravidade das infecções hospitalares. Para a 
adequada execução do PCIH, os hospitais deverão 
constituir Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH). Quanto à CCHI, é correto afirmar 
que

(A) a Implantação de um Sistema de Vigilância 
Epidemiológica	 das	 Infecções	 Hospitalares	 é	
responsabilidade	 apenas	 da	 Secretaria	 de	 Saúde,	

ficando	a	CCIH	sem	o	dever	de	realizar	esta	medida.
(B) deve realizar investigação epidemiológica apenas 

em casos e surtos, e implantar medidas mediatas de 
controle.

(C) deve permitir o uso deliberado de antimicrobianos, 
germicidas	e	materiais	médico-hospitalares.

(D)	 deve	notificar	ao	Serviço	de	Vigilância	Epidemiológica	
e	Sanitária	do	SUS,	apenas	os	casos	confirmados	de	
infecções associadas à utilização de insumos e/ou 
produtos industrializados.

(E) deve elaborar, implementar, manter e avaliar programa 
de controle de infecção hospitalar, adequado às 
características e necessidades da instituição.

O tétano é uma doença aguda produzida pela 
potente neurotoxina do Clostridium tetani. A 
toxina impede a inibição do arco reflexo da medula 
espinhal, promovendo reflexos excitatórios 
tônicos típicos. Quanto às medidas de prevenção 
e tratamento indicadas, é INCORRETO utilizar de

(A) condições de trabalho adequadas e orientação quanto 
ao risco e às medidas de prevenção.

(B) medicação de suporte: sedativos (benzodiazepínicos), 
miorrelaxantes,	analgésicos	(algumas	vezes	potentes).

(C) manutenção da via respiratória livre, podendo ser 
necessária ventilação mecânica.

(D) internação em quarto silencioso, em penumbra, com 
redução máxima dos estímulos auditivos, visuais, 
táteis e outros são desnecessárias.

(E) vacina e soro antitetânico (SAT).

A Política nacional de segurança e saúde no 
trabalho (PNSST) tem por objetivos.

(A)	 a	promoção	da	saúde	sem	a	melhoria	da	qualidade	de	
vida do trabalhador.

(B)	 a	 prevenção	 de	 acidentes	 e	 de	 danos	 à	 saúde	
advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no 
curso dele, por meio da eliminação ou redução dos 
riscos nos ambientes de trabalho.

(C)	 a	 prevenção	 de	 acidentes	 e	 de	 danos	 à	 saúde	
advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no 
curso dele, por meio apenas da redução dos riscos 
nos ambientes de trabalho, sendo inviável a sua 
eliminação.

(D)	 a	promoção	da	saúde	e	a	melhoria	da	qualidade	de	
vida	dos	filhos	do	trabalhador.

(E) a prevenção de acidentes, mas não necessariamente 
de	danos	à	saúde	advindos,	relacionados	ao	trabalho,	
por meio da eliminação ou redução dos riscos nos 
ambientes de trabalho.
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QUESTÃO 50

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

É uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser 
de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresente.  As manifestações do Dengue 
são:

(A) a febre, sempre baixa, de início abrupto, associada à 
cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, 
com presença ou não de exantema e/ou prurido.

(B) a febre, geralmente alta, associada à cefaleia, agitação 
psicomotora, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, com 
presença ou não de exantema e/ou prurido.

(C) a febre, sempre baixa, associada à cefaleia, agitação 
psicomotora, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, com 
presença ou não de exantema e/ou prurido.

(D) a febre, geralmente alta, de início abrupto, associada à 
cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, 
sempre com presença de exantema e/ou prurido.

(E) a febre, geralmente alta, de início abrupto, associada à 
cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, 
com presença ou não de exantema e/ou prurido.

A tuberculose é uma doença de notificação 
compulsória, isto quer dizer que

(A) deve ser comunicada a ocorrência apenas de casos 
individuais,	suspeitos	ou	confirmados,	visando	à	adoção	
das medidas de controle pertinentes.

(B) deve ser comunicada a ocorrência de casos individuais, 
agregados	 de	 casos	 ou	 surtos,	 somente	 confirmados,	
visando à adoção das medidas de controle pertinentes.

(C) deve ser comunicada a ocorrência apenas de casos 
individuais,	somente	confirmados,	visando	à	adoção	das	
medidas de controle pertinentes.

(D) deve ser comunicada a ocorrência de casos individuais, 
agregados	de	casos	ou	surtos,	suspeitos	ou	confirmados,	
visando à adoção das medidas de controle pertinentes. 

(E) deve ser comunicada a ocorrência de surtos, apenas os 
suspeitos, visando à adoção das medidas de controle 
pertinentes.

O controle de forma mais eficiente dos riscos aos 
quais os trabalhadores estão expostos durante o 
desempenho das tarefas, a fim de assegurar a saúde, 
prevenir acidentes, bem como minimizar impactos 
ambientais é denominado

(A) gerenciamento do ambiente.
(B) gerenciamento do serviço.
(C) gerenciamento de riscos.
(D) gerenciamento hospitalar.
(E) gerenciamento clínico.

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) apresentam 
riscos que, se bem gerenciados, não resultam em 
danos à saúde pública e ao meio ambiente. São 
considerados riscos no serviço de saúde, exceto

(A) risco clínico (Exposição clínica ao acidente). 
(B)	 risco	 físico	 (Exposição	 dos	 profissionais	 a	 agentes	

físicos).

(C)	 risco	 químico	 (Exposição	 dos	 profissionais	 a	 agentes	
químicos).

(D) risco ergonômico (Causado por agentes ergonômicos). 
(E) risco de acidente (Exposição da equipe a agentes 

mecânicos ou que propiciem acidentes). 

A queimadura é considerada uma das grandes causas 
de acidente. A grande parte dos acidentes com 
queimaduras são de pouca gravidade e cicatrizam 
rapidamente. As queimaduras mais graves levam à 
hospitalização e até a morte. Quanto aos tipos de 
queimaduras, é correto afirmar que

(A)	 queimadura	 de	 primeiro	 grau	 é	 o	 tipo	 de	 queimadura	
mais grave e profundo, destruindo a epiderme, a derme e 
o tecido adiposo subjacente. Às vezes, essa lesão pode 
estender-se	até	o	tecido	muscular.	A	área	afetada	torna-
se dormente, edemaciada e sem cor.

(B) queimaduras de primeiro grau -  quando afeta somente a 
epiderme,	sendo	menos	grave.	A	parte	afetada	pode	ficar	
vermelha e sensível, mas sem a formação de bolhas. 

(C) queimaduras de segundo grau – quando afeta somente a 
epiderme,	sendo	menos	grave.	A	parte	afetada	pode	ficar	
vermelha e sensível, mas sem a formação de bolhas. 

(D) queimaduras de terceiro grau – após destruir a epiderme, 
a	derme	 fica	 vulnerável	 a	 lesões.	Muito	 dolorosa,	 este	
tipo de queimadura deixa a pele vermelha, com bolhas, 
cheias	de	líquido	translúcido.	

(E) queimaduras de terceiro grau - quando afeta somente a 
epiderme,	sendo	menos	grave.	A	parte	afetada	pode	ficar	
vermelha e sensível, mas sem a formação de bolhas.
 

A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 
tem vários princípios, sendo INCORRETO o princípio 

(A) da universalidade.
(B) do diálogo social. 
(C) da comoção social.
(D) da precedência das ações de promoção, proteção 

e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e 
reparação.

(E) da integralidade.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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