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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes

às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o

fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal

contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no

próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito

ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no

caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismoDrauzio Varella
Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismopublicado na revista "Science", como parte de uma seção sobreconflitos humanos, leitura que recomendo a todos.Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pelaviolência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais ehomossexuais, corintianos e palmeirenses.Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogosamericanos levaram para um acampamento adolescentes quenão se conheciam.Ao descer do ônibus, cada participante recebeualeatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partirdesse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horáriosdiferentes, dormiam em alojamentos separados e formavamequipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.A observação precisou ser interrompida antes da dataprevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigasque irrompiam entre azuis e vermelhos.Nos anos que se seguiram, diversas experiênciassemelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de formaarbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nossogrupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" éinconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro seaproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de queele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homensnegros tem raízes profundas.Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica paraexplicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nossopassado evolutivo condicionaram a necessidade de armarcoligações que não encontram justificativa na civilização moderna?Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianosse amarem e odiarem palmeirenses?Seres humanos são capazes de colaborar uns com osoutros numa escala desconhecida no reino animal, porque viverem grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelomenos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitasvezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicoscompetem por território e bens materiais, a habilidade para formarcoalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maiorprobabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" éa crueldade dirigida contra os "outros".Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadasas raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entrenossos antepassados deram origem aos comportamentospreconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato comoutros povos era tormentoso e limitado.Foi com as navegações e a descoberta das Américas queindivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamentoa origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, fazparte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de umacultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Emapenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatidoa ponto de um negro chegar à Presidência do país.O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre oshomens, porque eram do sexo masculino os guerreiros queatacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constataçãorecebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.A evolução moldou nosso medo de homens que pertencema outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteirasque agrupam alguns e separam outros em obediência a critériosde cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetose até times de futebol.Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor afirma que a ciência comprova que há,naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica oracismo.II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,apresentam preconceito.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a seagrupar, tendo como base sempre a cor da pele e ascaracterísticas físicas.II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanosna década de 1950 era obter dados que ajudassem adescrever o comportamento humano.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere o período e as afirmações abaixo.Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasiascontra negros e índios, por exemplo, povos fisicamentediferentes dos colonizadores brancos.I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta decerteza quanto à origem do preconceito contra outros povos.II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, semalteração de sentido, por agressões.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.a) a – asb) a – àsc) há  – àsd) há – as
5) Considere as orações abaixo.I. É necessário calma.II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativacorreta.I. O rápido garoto terminou o exercício.II. O garoto anda muito rápido.a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.
7) Considere o período e as afirmações abaixo.Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,não haveria qualquer alteração de sentido.II. Deveria ter sido usada a próclise.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
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8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.II. O doutor não estava ___________ do caso.a) de encontro às – a parb) de encontro às – ao parc) ao encontro das – a pard) ao encontro das – ao par
9) Considere as orações abaixo.I. Prescreveu-se vários medicamentos.II. Trata-se de doenças graves.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
10) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.II. O paciente corre risco __________.a) censo – eminenteb) censo – iminentec) senso – eminented) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Marcia recebeu seu salário e gastou       no mercado e um 

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou dosalário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:a) Um valor menor que R$ 2.500,00b) R$ 2.800,00c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00d) Um valor maior que R$ 2.800,00
12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numaempresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nosdois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. Oresultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheramo candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dosvotos foram em branco. Pode-se afirmar então que o totalde funcionários que escolheram somente um dentre osdois candidatos foi de:a) 50%b) 40%c) 90%d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e ovalor lógico de uma proposição q é falso então o valorlógico da proposição composta  [(p → q) v ~p ] ^ ~q é: a) Falso e verdadeirob) Verdadeiroc) Falsod) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiáriaou Marcos é estudante” é equivalente a:a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não éestudante.d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valorlógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valorlógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.II. Se todo X é Y, então todo Y é X.III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então aproposição q implica na proposição p.Pode-se afirmar que são verdadeiras:a) Todasb) Somente duas delasc) Somente uma delasd) Nenhuma

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa públicadenominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechadade previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursosoriundos de dotações consignadas no orçamento da União,bem como pela incorporação de qualquer espécie de bense direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência àsaúde, a EBSERH observará as orientações da PolíticaNacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério daSaúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,e poderá manter escritórios, representações, dependênciase filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativacorreta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERHpela administração pública para realizar atividadesrelacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido paraatendimento do objeto social da empresa, excetuadas asparcelas decorrentes da reserva legal e da reserva paracontingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino einstituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,no âmbito e durante a vigência de um contrato com estaempresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado daEducação farão parte do Conselho de Administração daEBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH ummembro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentesdas Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitorde universidade federal ou diretor de hospital universitáriofederal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho deAdministração será de dois anos contados a partir da datade publicação do ato de nomeação, podendo serreconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERHserá exercida por qualquer um de seus membros, medianteescolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estadoda Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes eestratégias da EBSERH, orientando o Conselho deAdministração e a Diretoria Executiva no cumprimento desuas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal daEBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,composta pelo Presidente e até seis Diretores, todosnomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-sediretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH
d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória

(SINASC).
b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de

notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de

ações de combate à fome e distribuição de renda.
b) A ordenação da formação de recursos humanos na área

de saúde.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de

usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.

b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde
do sistema é a definição de 
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e aseguir assinale a alternativa correta:I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anoscom a representação dos vários segmentos sociais, paraavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para aformulação da política de saúde nos níveis correspondentes,convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,pelo Conselho de Saúde. II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente edeliberativo, órgão colegiado composto por representantesdo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúdee usuários, atua na formulação de estratégias e no controleda execução da política de saúde na instânciacorrespondente, inclusive nos aspectos econômicos efinanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefedo poder legalmente constituído em cada esfera do governo. III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASSe o Conselho Nacional de Secretários Municipais de SaúdeCONASEMS terão representação no Conselho Nacionalde Saúde. A representação dos usuários nestes conselhosserá definida pelos próprios conselhos.IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde eConferências de Saúde será paritária em relação aoconjunto dos demais segmentos.V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terãosua organização e normas de funcionamento definidas emregimento próprio provados pelas respectivas secretariasmunicipais, estaduais ou Ministério da Saúde.a) I,II,III, IV e V estão corretas.b) Apenas II e IV estão corretasc) Apenas I,II,IV e V estão corretas.d) Apenas II, IV e V estão corretas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa forfalsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale aalternativa que contém a sequência correta.(  ) A demência é conceituada como síndrome, geralmentecrônica e progressiva, devida a uma patologia encefálica,de caráter adquirido, na qual se verificam diversasdeficiências das funções corticais superiores, incluindomemória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo,capacidade de aprender, linguagem e julgamento.(  ) Na demência, a consciência é afetada e as deficiênciascognitivas não são precedidas por deterioração docontrole emocional mas sim de conduta social ou demotivação.(  ) A abordagem dos pacientes demenciados caracteriza-se por cuidados médicos de suporte como indicaçãomédica de afastamento do trabalhador da exposição aoagente tóxico.(  ) O paciente demenciado pode ser submetido aotratamento farmacológico sintomático, ou seja, utilizaçãode benzodiazepínicos para ansiedade e insônia,antidepressivos para depressão, antipsicóticos paradelírios, alucinações e comportamento disruptivo.a) V,F,V,V.b) V,V,V,V.c) F,V,F,F.d) F,V,F,V.
27) Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale aalternativa que corresponde a resposta correta.I. O tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) éfeito por meio de medidas não-farmacológicas efarmacológicas. As medidas não-farmacológicas, queincluem a modificação do estilo de vida, constituem aprimeira intervenção terapêutica e estão indicadas emtodos os casos.II. Outros tratamentos não-farmacológicos efetivos, utilizadosna HAS, são as medidas de relaxamento e o biofeedback.III. Os exames laboratoriais recomendados para auxiliar nodiagnóstico da HAS são: urinálise, hemograma, sódio,potássio, creatinina, glicose, colesterol total e frações.IV. O controle da exposição ao chumbo, ao sulfeto decarbono, a solventes, a inseticidas organofosforados ecarbamatos pode contribuir para a redução da incidênciade hipertensão arterial secundária em gruposocupacionais de risco.a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.c) I, II,III e IV estão corretas.d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
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28) Discute-se, na atualidade, a validade do uso demarcadores de exposição e de identificação deindivíduos suscetíveis para alguns tipos de câncer,passíveis de serem aplicados nos exames pré-admissionais de trabalhadores. Assinale a alternativacorreta.a) Os testes estudados apresentam alta especificidade paraa doença, ou seja, baixa taxa de testes falso-positivos.b) Os testes estudados tem sido as alteraçõescromossômicas e a presença de enzimas e proteínas.c) Os testes estudados apresentam conhecimento científicoconsolidado.d) Os testes estudados apresentam grande repercussãonas taxas de mortalidade.
29) Para a prevenção de acidentes no trabalho, é incorretoafirmar:a) As estratégias de intervenção devem considerar o custoe a efetividade das suas ações.b) A ação direta dos municípios é importante para superaras dificuldades na prevenção. c) O estudo aprofundado de poucos acidentes pode sermais importante que a pesquisa superficial de muitasocorrências. d) O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelostrabalhadores, em empresas de pequeno porte, substituias medidas de proteção coletiva.
30) Existem critérios  utilizados para o estadiamento dasdisfunções de apreensão e do membro superior daLER/DORT (Lesões por esforços repetitivos/DistúrbioOsteomuscular Relacionado ao Trabalho). Assinale aalternativa corretaa) Nos transtornos funcionais muito importantes, aperturbação funcional (diminuição da força e da eficáciados movimentos de pegar ou soltar, dor, adormecimento,etc.) é grave, permanente e claramente incapacitanteno que diz respeito à realização de gestos e trabalhoscom as extremidades superiores e com as mãos; aexploração mostra graves anomalias, amputações,anquilose ou intensa rigidez de uma ou de váriasgrandes articulações.b) Nos transtornos funcionais médios, os sintomas causammuito pouco incômodo. A dor, se existe, é pouco intensae intermitente, e a função das extremidades superioresé normal ou quase normal; a exploração é normal ouevidencia anomalias que carecem de importânciafuncional.c) Nos transtornos funcionais importantes, os sintomas(diminuição da força muscular, dor, etc.) são definidos,causam incômodo e incapacidade, porém a função globaldas extremidades continua sendo correta.d) Nos transtornos funcionais moderados, os incômodosexperimentados, como a diminuição da força, dor,adormecimento, entre outros, são mais importantes doque no transtorno funcional leve, porém não são gravesno conjunto; a função das extremidades superiorescontinua sendo satisfatória.
31) Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale aalternativa que corresponde a resposta correta.I. O enfermeiro do trabalho pode atuar em diferentesáreas de prevenção, como primária, secundária eterciária.II. Na prevenção primária, o enfermeiro ocupacionalpromove o ajuste do trabalhador ao trabalho e atravésde consulta e atendimento de enfermagem ensina eorienta grupos de trabalhadores sobre hábitos saudáveisde vida.III. Na prevenção secundária, o enfermeiro ocupacional vairealizar adequação das condições sanitárias do ambientede trabalho.IV. Na prevenção terciária, o enfermeiro do trabalho realizaassistência imediata às doenças e agravos produzidospelas condições prejudiciais do trabalho.a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.b) I,II,III e IV estão corretas.c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

32) Sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção deAcidentes), assinale a alternativa correta.
a) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento apenas as empresasprivadas.
b) Serão garantidas aos membros da CIPA condições quenão descaracterizem suas atividades normais naempresa, sendo vedada a transferência para outroestabelecimento sem a sua anuência, ressalvado odisposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo469, da CLT.
c) A CIPA será composta apenas por empregados. Osrepresentantes dos empregados, titulares e suplentes,serão designados pela empresa.
d) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duraçãode três anos, permitida uma reeleição.

33) Leia as afirmativas abaixo e marque (F) se a afirmativafor falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale aalternativa que contém a sequência correta.
(  ) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional(PCMSO), apresenta como objetivos a promoção  e apreservação da saúde do conjunto dos seustrabalhadores.
(  ) O PCMSO deve incluir a realização obrigatória somentedos seguintes exames médicos: admissional, periódicoe demissional.
(  ) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamentoe diagnóstico precoce dos agravos à saúde  relacionadosao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além daconstatação da existência de casos  de doençasprofissionais ou danos irreversíveis à saúde dostrabalhadores.
(  ) O PCMSO deverá ser planejado e implantado com basenos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente osidentificados nas avaliações previstas nas demais NormasRegulamentadoras (NR).
a) F,V,F,V.
b) V,V,V,V.
c) V,F,V,V.
d) F,F,V,V.

34) Sobre o exame médico periódico realizado emtrabalhadores expostos a riscos ou a situações detrabalho que impliquem o desencadeamento  ouagravamento de  doença  ocupacional,  ou,  ainda,  paraaqueles  que  sejam  portadores  de  doenças  crônicas,os  exames  deverão  ser repetidos:
a) A cada ano ou a intervalos menores, a critério  do  médicoencarregado,  ou  se  notificado  pelo  médico  agenteda inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado denegociação coletiva de trabalho.
b) A cada dois anos, quando menores de 18 (dezoito) anose maiores de 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
c) A cada três anos, para  os trabalhadores entre 18 (dezoito)anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
d) A cada dois anos ou a critério  do  médico  encarregado,ou  se  notificado  pelo  médico  agente  da inspeção dotrabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletivade trabalho.

35) Dinamometria é a técnica utilizada para 
a) Avaliar a integridade mecânica do aparelho respiratório.
b) Medir a força de determinados grupos musculares.
c) Avaliar a incapacidade funcional de portadores depneumopatias ocupacionais.
d) Avaliação audiológica.
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36) Sobre o exame audiométrico, leia as afirmativas abaixoe a seguir assinale a alternativa que corresponde aresposta correta.
I. A interpretação dos resultados do exame audiométricocom finalidade preventiva, refere que são consideradosdentro dos limites aceitáveis, os casos cujos audiogramasmostram limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB(NA) (nível de audição em decibel), em todas asfrequências examinadas.
II. A interpretação dos resultados do exame audiométricocom finalidade preventiva, refere que são consideradossugestivos de perda auditiva induzida por níveis depressão sonora elevados os casos cujos audiogramas,nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz,apresentam limiares auditivos acima de 25 dB (NA) emais elevados do que nas outras freqüências testadas,estando estas comprometidas ou não, tanto no teste davia aérea quanto da via óssea, em um ou em ambos oslados.
III. O trabalhador permanecerá em repouso auditivo por umperíodo mínimo de 6 horas até o momento de realizaçãodo exame audiométrico.
IV. Nas empresas em que existir ambiente acusticamentetratado, que atenda à norma ISO 8253.1, a cabinaaudiométrica poderá ser dispensada.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) I,II,III e IV são corretas.
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

37) Sobre Bioética, assinale a alternativa correta.a) Um dos modelos de análise mais comuns em Bioética,destaca-se do cuidado, que a partir da análise de casosisola características paradigmáticas para analogias emsituações semelhantes.b) Um dos modelos de análise mais comuns em Bioética,destaca-se o das virtudes, que enfatiza a importânciadas relações interpessoais e da solicitude.c) Um dos modelos de análise mais comuns em Bioética,destaca-se da casuística, que enfatiza a boa formaçãodo caráter e da personalidade das pessoas.d) Um dos modelos de análise mais comuns em Bioética,destaca-se o Liberalismo, que na defesa da liberdadeconfere centralidade ao direito do indivíduo dispor deseu corpo e decidir sobre sua vida.
38) Correlacione as colunas sobre os princípios da bioéticae após assinale a alternativa que apresenta a sequênciacorreta.(A)Autonomia

(B)Não maleficência

(C)Beneficência

(D)Justiça

a) B,D,C,A.b) B,A,D,C.c) C,A,B,D.d) C,D,B,A.

39) Sobre ergonomia, leia as afirmativas abaixo e a seguirassinale a alternativa que corresponde a respostacorreta.I. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devemapresentar altura ajustável à estatura do trabalhador eà natureza da função exercida.II. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devemapresentar características de conformação na base doassento.III. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devemapresentar borda frontal quadrada.IV. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devemapresentar encosto com forma levemente adaptada aocorpo para proteção da região lombar.a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.b) I,II,III e IV estão corretas.c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
40) Sobre ergonomia, leia as frases abaixo e marque (F) sea afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida,assinale a alternativa que contém a sequência correta.(  ) Como sugestão de postura adequada, ao ficar em pé,deve-se manter os pés paralelos e alinhados com ojoelho. O quadril e ombros devem estar simétricos, sempender para um dos lados. Não deixar a cabeça cair. (  ) Como sugestão de postura adequada, ao andar, pisarapoiando a planta e em seguida a ponta do pé, depoiso calcanhar. Olhar sempre para baixo. O tipo de calçadotambém é importante.(  ) Como sugestão de postura adequada, ao sentar, apoiar-se sobre as tuberosidades isquiáticas e manter as costaseretas, em ângulo de 90º com as pernas. Firmar os pésno chão.(  ) Como sugestão de postura adequada, ao levantar ecarregar peso, dobrar a coluna, sem agachar-se, seguraro objeto distante do corpo e levantar.a) V,V,V,V.b) V,F,V,F.c) F,V,F,V.d) F,F,V,V.
41) Para um SESMT, de um hospital geral de 600funcionários, sem Pronto Socorro, o número deenfermeiros do trabalho será igual aa) Zerob) Dois.c) Trêsd) Um.
42) Analise as atividades abaixo. I. atividades em serviços de emergência.II. atividades em enfermarias gerais.III. trabalho em laboratórios de sorologia.Dessas atividades, de acordo com a NormaRegulamentadora 15, do Ministério do Trabalho eEmprego, podemos considerar como insalubres emgrau médio:a) Nenhuma atividade.b) Duas das atividades.c) As três atividades.d) Uma das atividades.
43) Ao analisar a carteira de vacinação de um funcionáriode 28 anos de idade e recém-contratado em sua empresa,você verifica que este recebeu 2 doses de hepatite B(15/07/2012 e 18/08/2012) e um reforço de dT (duplaadulto) em 18/08/2012. Considerando o calendárionacional de vacinação, este funcionário deverá receber:a) Apenas a 3ª dose de hepatite B.b) Apenas 3ª dose de hepatite B e um reforço de dT.c) Apenas uma dose de febre amarela, e uma dose desarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral).d) Apenas a 3ª dose de hepatite B, uma dose de febreamarela, e uma dose de sarampo, caxumba e rubéola(tríplice viral).

(  ) Entende-se fazer o bem, cuidarda saúde, favorecer a qualidadede vida, enfim, dilatar osbenefícios e evitar ou, aomenos minorar, os danos.(  ) É o poder da pessoa para tomardecisões quanto aos assuntosque afetam sua vida, sua saúde,sua integridade físico-psiquíca esuas relações sociais.(  ) É a obrigação de não causardanos, de não prejudicarintencionalmente. E dano nãose restringe apenas aosaspectos físicos, como a dor,as incapacidades e a morte,mas inclui o âmbito psíquico,social e moral.(  ) Diz respeito à distribuição igualou eqüitativa dos direitos eresponsabilidades nasociedade, incluindo os direitoscivis, políticos, sociais eeconômicos.
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44) Sobre a vacina da Febre Amarela, assinale a alternativacorreta.a) Os anticorpos aparecem depois de um período deconversão de 10 dias após aplicação da vacina.b) A via de administração deste imunobiológico é a intra-dérmica.c) A vacina é fornecida em dose única e não apresentaesquema de revacinação.d) A dose administrada é 0,1ml, no braço esquerdo.
45) Assinale a alternativa que constitui exemplo de riscoou agente químico.a) condições hiperbáricasb) Aerodispersóides.c) Radiações não ionizantes.d) umidade
46) O exercício de trabalho em condições de insalubridade,assegura ao trabalhador a percepção de adicional,incidente sobre o salário mínimo da região. Assinale aalternativa correta.a) O valor é equivalente a 40% (quarenta por cento) paraefeito de acréscimo salarial, para insalubridade de graumáximo.b) O valor é equivalente a 13% (treze por cento) para efeitode acréscimo salarial, para insalubridade de grau médio.c) O valor é equivalente a 6% (seis por cento) para efeitode acréscimo salarial, para insalubridade de grau mínimo.d) No caso de incidência de mais de um fator deinsalubridade, serão considerados os dois valores, paraefeito de acréscimo salarial, sendo permitida a percepçãocumulativa.
47) Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale aalternativa que corresponde a resposta correta.I. Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para osfins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído quenão seja ruído de impacto.II. Os níveis de ruído em decibéis (dB), permitidos para 8horas de trabalho (máxima exposição diária permissível)é 85 dB.III. Os níveis de ruído em decibéis (dB), permitidos para 7minutos de trabalho (máxima exposição diária permissível)é 115 dB.IV. Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de115 dB(A) para indivíduos que não estejamadequadamente protegidos.V. Para os valores encontrados de nível de ruídointermediário será considerada a máxima exposiçãodiária permissível relativa ao nível imediatamente maiselevado.a) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.c) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.d) I,II,III e IV estão corretas.
48) Leia as afirmativas abaixo e marque (F) se a afirmativafor falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale aalternativa que contém a sequência correta.(  ) Na fase toxicocinética ocorre a movimentação do agentetóxico no interior do organismo da seguinte forma:absorção, distribuição e acumulação, biotransformaçãoe eliminação.(  ) A fase toxicodinâmica se caracteriza pela presença doagente tóxico ou seus produtos de biotransformação emsítios específicos.(  ) A avaliação ambiental é baseada em dados obtidos emmedições utilizadas para estimar a exposição comparadosa padrões de referência adequados.(  ) Quanto aos tipos de interação entre agentes tóxicos,pode-se citar os de ação independente no qual amagnitude do efeito produzido por 2 ou mais agentestóxicos é quantitativamente igual a soma dos efeitosproduzidos individualmente por cada agente.(  ) Quanto aos tipos de interação entre agentes tóxicos,pode-se citar o efeito aditivo no qual ocorre quando oefeito de um agente tóxico é aumentado por agirsimultaneamente com um agente não tóxico.a) V,V,V,V,V.b) V,V,V,F,F.c) F,F,V,F,F.d) F,F,V,V,V.

49) Sobre medidas que visam a proteção à saúde dotrabalhador e tomando por base a legislação vigente,assinale a alternativa correta:a) São permitidos o reencape e a desconexão manual deagulhas apenas na sala de coleta de exames.b) Os colchões, colchonetes e demais almofadados devemser revestidos de material lavável e permeável.c) As áreas de armazenamento de produtos químicos devemser ventiladas e sinalizadas.d) É permitido o procedimento de reutilização dasembalagens apenas de produtos químicos.
50) Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale aalternativa que corresponde a resposta correta.I. Não se equipara a acidente do trabalho, o acidente sofridopor um indivíduo no local e no horário do trabalho, emconsequência de ato de agressão, sabotagem outerrorismo praticado por terceiro ou companheiro detrabalho.II. Não se equipara a acidente do trabalho, o acidente sofridopor um indivíduo fora do local e horário de trabalho, nopercurso da residência para o local de trabalho ou destepara aquela, em veículo de propriedade do funcionário.III. Equipara-se a acidente do trabalho, o acidente sofridopelo segurado no local e no horário de trabalho, emconsequência de ofensa física intencional, inclusive deterceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho.IV. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho àPrevidência Social até o 7º (sétimo) dia após o daocorrência e, em caso de morte, até o 3º (terceiro) diaapós o da ocorrência, à autoridade competente, sob penade multa variável entre o limite mínimo e o limite máximodo salário-de-contribuição, sucessivamente aumentadanas reincidências, aplicada e cobrada pela PrevidênciaSocial.V. Considera-se como dia do acidente, no caso de doençaprofissional ou do trabalho, a data do início daincapacidade laborativa para o exercício da atividadehabitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o diaem que for realizado o diagnóstico, valendo para esteefeito o que ocorrer primeiro.a) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.b) I,II,III e IV estão corretas.c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.d) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.


