
Informações Adicionais
0(xx)44 3344-4242  /   www.institutoaocp.org.br   /   candidato@institutoaocp.org.br

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

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. 
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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. 
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De acordo com o texto, 
(A) o fato das dietas estarem se tornando parecidas em todo 

o mundo contribui para a padronização da alimentação, 
ocorrência	benéfica	para	a	preservação	da	raça	humana.

(B) a vulnerabilidade a pragas e a doenças aumenta quando 
se	tem	um	grande	número	de	pessoas	que	dependem	de	
um	número	reduzido	de	culturas	alimentares.

(C) a similaridade global na alimentação contribui para a 
preservação das culturas tradicionais dos diferentes 
povos e nações. 

(D) as pessoas estão deixando de consumir muitas calorias 
e estão consumindo cada vez mais proteínas e vegetais. 

(E) as dietas similares e uma padronização mundial da 
alimentação contribuem na diminuição de riscos de 
doenças cardíacas, câncer e diabetes.

“Os cientistas pedem por mais diversificação, 
inclusive de culturas que estão caindo de moda, tais 
como centeio, inhame ou mandioca, para reforçar a 
segurança alimentar.”
A oração destacada no período acima estabelece 
relação lógico-semântica de

(A) concessão.
(B) consequência.
(C)	 finalidade.
(D) condição. 
(E) comparação. 

Em “Quanto mais as pessoas dependem de um grupo 
menor de culturas alimentares mais aumenta...”, a 
relação estabelecida no período é de

(A) proporção. 
(B) consequência.
(C)	 finalidade.
(D) concessão.
(E) comparação. 

Em “O aumento da similaridade nas dietas em 
todo o mundo é uma ameaça à saúde e à 
segurança alimentar...”, as crases foram utilizadas

(A)	 em	atendimento	à	regência	do	verbo	“é”.
(B) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina. 
(C)	 em	atendimento	à	regência	do	nome	“ameaça”.	
(D)	 para	concordar	com	o	nome	“dietas”.	
(E)	 em	atendimento	à	regência	do	nome	“similaridade”.	

“No geral, as dietas se tornaram 36 por cento mais 
semelhantes nos últimos 50 anos...”
No fragmento de texto acima, a vírgula foi utilizada 
para 

(A)	 separar	advérbio	de	modo	deslocado.	
(B) separar locução adverbial de tempo deslocada. 
(C)	 separar	advérbio	de	tempo	deslocado.	
(D) separar locução adverbial de modo deslocada.
(E)	 separar	advérbio	de	intensidade	deslocado.	

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

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Dietas globais semelhantes ameaçam segurança alimentar
Segundo estudo, aumento da similaridade nas dietas 

em todo o mundo é uma ameaça à saúde e à segurança 
alimentar

O aumento da similaridade nas dietas, em todo o 
mundo, é uma ameaça à saúde e à segurança alimentar, 
com muitas pessoas abandonando culturas tradicionais em 
seus países, como mandioca, sorgo ou milheto, mostrou 
um estudo internacional nesta segunda-feira.

O relatório, que detalhou pela primeira vez a convergência 
de safras no sentido de uma dieta universal em mais de 
150 países desde 1960, mostrou aumentos no consumo de 
alimentos como trigo, arroz, soja e girassol.

“Mais pessoas estão consumindo mais calorias, 
proteínas e gorduras, e eles confiam cada vez mais em 
uma lista das principais culturas alimentares... junto com 
carne e produtos lácteos”, disse Colin Khoury, o líder do 
estudo do Centro Internacional de Agricultura Tropical na 
Colômbia, em um comunicado.

Tais dietas têm sido associadas a riscos de doenças 
cardíacas, câncer e diabetes, diz o estudo.

Quanto mais as pessoas dependem de um grupo menor 
de culturas alimentares mais aumenta a vulnerabilidade a 
pragas e a doenças.

No geral, as dietas se tornaram 36 por cento mais 
semelhantes nos últimos 50 anos, considerando mudanças 
no consumo de mais de 50 safras para calorias e proteínas, 
segundo o estudo.

A convergência “continua sem indicação de 
desaceleração”, segundo confirma o estudo publicado na 
revista Proceedings da Academia Nacional de Ciências.

O óleo de soja, o óleo de girassol e o de palma                   
tornou-se parte da “oferta global de alimentos padrão” ao 
lado de culturas como o trigo, o arroz, o milho e a batata, 
mostrou o estudo.

O aumento da renda nas economias emergentes 
significou um maior consumo de produtos como carnes e 
bebidas açucaradas, que são típicas das dietas ocidentais.

“Estamos vendo um aumento da obesidade e doenças 
do coração... da Nigéria até a China”, disse Khoury à 
Reuters.

Mesmo assim, muitas dietas nacionais tornaram-se 
mais variadas.

“À medida que a dieta humana tornou-se menos 
diversificada em termos globais nos últimos 50 anos, 
muitos países, particularmente na África e na Ásia, têm, 
na verdade, ampliado seu cardápio de grandes culturas 
básicas, ao mudar para dietas mais globalizadas”, disse um 
comunicado.

Os cientistas pedem por mais diversificação, inclusive 
de culturas que estão caindo de moda, tais como centeio, 
inhame ou mandioca, para reforçar a segurança alimentar. 
Apelam também para a preservação da diversidade genética 
em todas as culturas.

“A uniformidade genética significa mais vulnerabilidade 
a pragas e doenças”, disse Khoury.

Adaptado de http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticia/dietas-glo-
bais-semelhantes-ameaçam-segurança-alimentar-diz-estudo 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Para um concurso, um dia antes de encerrar 
as inscrições, já tinham sido inscritos 30.000 
candidatos. Sabendo que, quando acabou o prazo 
de inscrições, o número de candidatos inscritos 
aumentou em 15%. Então, quantos inscritos ao total 
este concurso teve?

(A) 32.000.
(B) 32.500.
(C) 34.500.
(D) 35.000.
(E) 40.000.

Lucas fez um empréstimo de R$ 10.000,00 no banco 

para mobiliar sua casa nova. Se ele já pagou      do 

valor do total e desconsiderando o acréscimo de 
juros, quanto ainda falta para Lucas liquidar essa 
dívida?

(A) R$ 2.000,00.
(B) R$ 4.000,00.
(C) R$ 5.000,00.
(D) R$ 6.000,00.
(E) R$ 6.500,00.

Uma escola infantil possui mesas quadradas em 
suas salas, onde, em cada mesa, podem se sentar 
quatro crianças. Em uma dessas mesas, estão 
quatro crianças que estão desenhando, cada uma um 
desenho diferente. Lara está desenhando um barco. 
Há também uma criança que está desenhando uma 
casa, outra árvores, e outra, um cachorro. Paulinho 
está sentado à direita de Lara, Vitor à direita de quem 
está desenhando a casa. Por sua vez, Carol, que não 
está desenhando a àrvore encontra-se à frente de 
Paulinho. Sendo assim, os desenhos de Carol, Vitor 
e Paulinho são nesta ordem:

(A) casa, árvores e cachorro.
(B) casa, cachorro e árvores.

(E) diante de expressões femininas no plural em que não 
há	a	presença	de	artigo,	também	no	plural,	não	se	usa	
crase, ainda que a regência do nome ou verbo que o 
antecede exija.  

Em “... na revista Proceedings da Academia Nacional 
de Ciências.”, a expressão destacada exerce, no 
período, função de 

(A) complemento nominal. 
(B) aposto. 
(C) vocativo. 
(D) adjunto adverbial. 
(E) adjunto adnominal.

“A convergência “continua sem indicação de 
desaceleração”, segundo confirma o estudo 
publicado na revista Proceedings da Academia 
Nacional de Ciências.”.
No período acima, a oração destacada estabelece 
uma relação 

(A) de contraste em relação à oração anterior. 
(B) de concessão em relação à oração anterior. 
(C) de conformidade em relação à oração posterior. 
(D) de conformidade referente à oração anterior. 
(E)	 de	finalidade	referente	à	oração	posterior.	

Assinale a alternativa correta, considerando as 
regras formais da Língua Portuguesa, quanto ao que 
se afirma. 

(A) Em “O óleo de soja, o óleo de girassol e o de palma 
tornou-se	parte	da	“oferta	global	de	alimentos	padrão...”,	
a expressão destacada deve ser substituída por 
“tornaram-se”.

(B) Em “... muitos países, particularmente na África e na 
Ásia, têm,	 na	 verdade...”,	 o	 termo	 destacado	 deve	 ser	
substituído	por	“tem”.

(C) Em “À medida que a dieta humana tornou-se menos 
diversificada...”,		o	termo	destacado	deve	ser	substituído	
por	“A”.		

(D) Em “Tais dietas têm sido associadas a riscos de doenças 
cardíacas...”,	o	termo	destacado	deve	ser	substituído	por	
“tem”.	

(E)	 ‘“A	uniformidade	de	genética	significa	mais	vunerabilidade	
a	 pragas	 e	 doenças...”,	 o	 termo	 destacado	 deve	 ser	
substituído	por	“à”.	

Assinale a alternativa em que a palavra apresentada 
atende a mesma regra de acentuação da palavra 
“dependência”. 

(A)	 Saúde.	
(B) Saudável. 
(C) África. 
(D) Colômbia. 
(E) Países. 

Em “...aumenta a vulnerabilidade a pragas e a 
doenças.”, NÃO foi utilizado o acento indicativo de 
crase nos termos destacados porque

(A) a regência do nome vulnerabilidade não exige o uso de 
preposição	e,	portanto,	o	artigo	“a”	sozinho	não	recebe	
crase. 

(B)	 as	 palavras	 “praga”	 e	 “doença”	 são	 substantivos	
epicenos, e não palavras femininas. 

(C)	 para	 ocorrer	 crase	 o	 substantivo	 “vulnerabilidade”	
também	deveria	estar	no	plural.	

(D)	 os	 dois	 termos	 destacados	 são	 artigos	 definidos	 que	
estão	no	singular	e	não	estão	concordando	em	número	
com os substantivos que os precedem, por isso não 
devem ser acentuados. 

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 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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De acordo com o art. 18 do Decreto nº 7.661, de 28 
de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
compete ao Presidente, EXCETO

(A)	 fiscalizar,	 por	 qualquer	 de	 seus	membros,	 os	 atos	 dos	
administradores	 e	 verificar	 o	 cumprimento	 dos	 seus	
deveres legais e estatutários.

(B) representar a EBSERH, em juízo ou fora dele, podendo 
delegar	 essa	 atribuição,	 em	 casos	 específicos,	 e,	
em nome da entidade, constituir mandatários ou 
procuradores.

(C) convocar e presidir as reuniões da Diretoria.
(D) coordenar o trabalho das unidades da EBSERH, 

podendo delegar competência executiva e decisória e 
distribuir, entre os Diretores, a coordenação dos serviços 
da empresa.

(E) apresentar, trimestralmente, ao Conselho de 
Administração relatório das atividades da EBSERH.  

Preencha as lacunas e assinale a alternativa   correta.
Nos termos do art. 52 do Regimento Interno 
da EBSERH, os casos omissos e as dúvidas 
referentes à aplicação desse Regimento Interno, 
não solucionadas no âmbito da ___________, serão 
dirimidas pela _____________. 

(A) Conselho de Administração / Diretoria Executiva
(B) Conselho Fiscal / Conselho Consultivo
(C) Diretoria Executiva / Presidência
(D) Presidência / Conselho de Administração
(E) Diretoria Executiva / Conselho Fiscal

Nos termos do caput do art. 44 do Regimento Interno 
da EBSERH, as instituições federais de ensino ou 
instituições congêneres aderirão à EBSERH por 
meio de

(A) Convênio e Contrato.
(B) Convênio e Termo de Adesão.
(C) Convênio e consórcio.
(D) Termo de Adesão e Contrato.
(E) Termo de ajustamento de conduta - TAC.

(C) cachorro, casa e árvores.
(D) cachorro, árvores e casa.
(E) árvores, casa e cachorro.

Assinale a alternativa que apresenta o conjunto dos 
elementos que pertencem ao conjunto B mas que 
não pertencem ao conjunto A. Dados os conjuntos 
A={a, b, c, d} e B={b, c, d, e}.

(A) {d, e}.
(B) {e}.
(C) {a}.
(D) {a, e}.
(E) {a, b, c}.

No quadro a seguir as letras A e B substituem os 
números que fazem a segunda e a terceira coluna 
terem o mesmo padrão da primeira. 

Sendo assim, qual é o valor de A-B?
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

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 19

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.550, de 15 de 
dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH –

(A)	 é	empresa	pública	unipessoal.
(B)	 tem	personalidade	jurídica	de	direito	público.
(C) tem patrimônio próprio.
(D)	 é	vinculada	ao	Ministério	da	Educação.
(E) tem prazo de duração indeterminado.

De acordo com o art. 10 do Decreto nº 7.661, de 28 
de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, são 
órgãos estatutários da EBSERH, EXCETO

(A) o Conselho de Administração.
(B) a Diretoria Executiva.
(C) o Conselho Fiscal.
(D) o Conselho Consultivo. 
(E) a Assembleia Geral.

QUESTÃO 20
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Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 
De acordo com o § 4º do art. 198 da Constituição 
Federal, os gestores locais do Sistema Único de 
Saúde poderão admitir agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias por 
meio de ___________________, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 

(A)	 concurso	público
(B)	 cargo	em	confiança
(C) cargo em comissão
(D)	 processo	seletivo	público
(E) contratação indireta

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde - Lei n° 
8.080/1990, é INCORRETO afirmar que

(A)	 os	 cargos	 e	 funções	 de	 chefia,	 direção	 e	
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	 (SUS),	 poderão	 ser	 exercidos	 em	 regime	 de	
tempo integral ou parcial (meio período).

(B) entende-se por vigilância sanitária 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.

(C)	 a	assistência	à	saúde	é	livre	à	iniciativa	privada.
(D)	 é	 vedada	 a	 participação	 direta	 ou	 indireta	 de	

empresas ou de capitais estrangeiros na assistência 
à	 saúde,	 salvo	 através	 de	 doações	 de	 organismos	
internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas,	 de	 entidades	 de	 cooperação	 técnica	 e	 de	
financiamento	e	empréstimos.

(E)	 o	conjunto	de	ações	e	serviços	de	saúde,	prestados	
por	órgãos	e	instituições	públicas	federais,	estaduais	
e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações	 mantidas	 pelo	 Poder	 Público,	 constitui	 o	
Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com 
o art. 2° da Lei n° 8.142/1990, os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

(A)	 despesas	 de	 custeio	 e	 de	 capital	 do	 Ministério	 da	
Saúde,	 seus	 órgãos	 e	 entidades,	 da	 administração	
direta e indireta.

(B) investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.

(C) investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério	da	Saúde.

(D)	 cobertura	 das	 ações	 e	 serviços	 de	 saúde	 a	 serem	
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.

(E) fundamentais para a realização da Conferência 
Nacional	de	Saúde.

Nos termos do art. 2° para efeito do Decreto 
Presidencial n° 7.508, de 28 de junho de 2011, 
considera-se:

(A) Região de Saúde	-	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.

(B) Mapa da Saúde	 -	 espaço	 geográfico	 contínuo	
constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade	de	 integrar	a	organização,	o	planejamento	
e	a	execução	de	ações	e	serviços	de	saúde.

(C) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações 
e	 serviços	 de	 saúde	 articulados	 em	 níveis	 de	
complexidade	crescente,	com	a	finalidade	de	garantir	
a	integralidade	da	assistência	à	saúde.

(D) Serviços Especiais de Acesso Aberto - documento que 
estabelece:	critérios	para	o	diagnóstico	da	doença	ou	
do	 agravo	 à	 saúde;	 o	 tratamento	 preconizado,	 com	
os medicamentos e demais produtos apropriados, 
quando	 couber;	 as	 posologias	 recomendadas;	 os	
mecanismos	de	controle	clínico;	e	o	acompanhamento	
e	a	verificação	dos	 resultados	 terapêuticos,	a	serem	
seguidos pelos gestores do SUS.

(E) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica - serviços de 
saúde	específicos	para	o	atendimento	da	pessoa	que,	
em razão de agravo ou de situação laboral, necessita 
de atendimento especial.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do parágrafo único do art. 194 da 
Constituição Federal, a seguridade social será 
organizada respeitando o objetivo do caráter 
democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão ____________, com participação 
dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

(A) bipartite
(B) quadripartite
(C) tripartite
(D) uma
(E) quimpartite

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

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

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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QUESTÃO 26

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

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

De acordo com o Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 
1999, que aprova o Regulamento da Previdência 
Social, e dá outras providências, assinale a 
alternativa que corresponde aos empregados 
segurados obrigatórios da previdência social.

(A) O trabalhador que exerce atividade portuária de 
capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, 
vigilância de embarcação e bloco.

(B) O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer 
natureza,	inclusive	carvão	e	minério.

(C)	 O	trabalhador	na	indústria	de	extração	de	sal.
(D)	 O	classificador,	o	movimentador	e	o	empacotador	de	

mercadorias em portos.
(E) O trabalhador rural contratado por produtor rural 

pessoa física.

A aplicação da ergonomia pode ser dividida em 
4 abordagens, dependendo do momento, do 
tempo, do gasto permitido, da disponibilidade dos 
profissionais, entre outros fatores. Sobre estas 
intervenções da ergonomia, é correto afirmar que

(A)	 a	 Ergonomia	 de	 Correção	 é	 aplicada	 quando	 há	
grandes alterações em um posto de trabalho já 
existente. Essa intervenção pode provocar grandes 
despesas, pois pode ser necessário parar a produção 
para realizar as mudanças.

(B) a Ergonomia de Concepção Preventiva na maioria 
das	vezes,	é	estimulada	pela	presença	de	um	Comitê	
Interno de Ergonomia (CIE). Este tipo de abordagem 
ocorre com a interação entre as demais abordagens 
ergonômicas.

(C) a Ergonomia de Concepção Corretiva baseia-se 
principalmente na correção do posto de trabalho, 
modificando	 de	 forma	 restrita	 alguns	 elementos/
componentes do posto de trabalho. Podem ser 
alteradas a iluminação, as dimensões de objetos ou 
estruturas, a temperatura, os ruídos ou a posição de 
alguns equipamentos.

(D) a Ergonomia de Conscientização pretende ensinar 
o trabalhador a usufruir dos benefícios do posto de 
trabalho,	 além	 de	 ajudá-lo	 a	 entender	 como	 o	 seu	
corpo	 pode	 ser	 afetado	 pela	 atividade	 profissional.	
Este procedimento necessita de persistência e 
motivação.

(E) a Ergonomia Participativa atua no projeto do posto 
de trabalho. Talvez seja a aplicação da ergonomia 
mais indicada, pelo fato de o posto ainda estar em 
planejamento e sua construção ocorrer de forma 
“ergonômica”.

Diversos autores no decorrer da história definiram 
o conceito de Ergonomia, alguns de maneira 
mais complexa e ampla e outros de maneira mais 

objetiva. Em 1960, a Organização Internacional 
do Trabalho propôs uma definição bastante 
adequada, utilizada com frequência, assinale a 
alternativa correta em relação a esta conceituação 
de ergonomia.

(A) Conjunto de ciências e tecnologias que procura 
a adaptação produtiva entre o ser humano e seu 
trabalho, basicamente buscando adaptar as condições 
do ser humano ao máximo rendimento no trabalho.

(B) É o conjunto de reações que um organismo desenvolve 
ao ser submetido a uma situação que exige esforço 
para a adaptação.

(C) Aplicação das ciências biológicas conjuntamente 
com as ciências da engenharia para lograr o ótimo 
ajustamento do homem ao seu trabalho, e assegurar, 
simultaneamente,	eficiência	e	bem-estar.

(D) Dissociação do processo de trabalho das 
especialidades dos trabalhadores, ou seja, o processo 
de trabalho independente do ofício, da tradição e do 
conhecimento dos trabalhadores, mas inteiramente 
dependente das políticas gerenciais.

(E) Otimização do processo de trabalho com aumento da 
capacidade	laboral	e	produtiva	do	ser	humano	através	
do	embasamento	científico.

Segundo a IEA – International Ergonomics 
Associacion, por meio da ABERGO (Associação 
Brasileira de Ergonomia), o ergonomista, através 
das suas competências, é o indivíduo que faz 
recomendações apropriadas para projeto ou 
intervenção ergonômica. Assinale a alternativa 
que corresponde às atividades do ergonomista no 
exercício de sua atribuição supracitada.

(A) Determina as hierarquias dos sistemas de controle.
(B) Esboça recomendações apropriadas para projeto ou 

intervenção.
(C) Estipula os marcos conceituais e ferramentas 

apropriadas para o gerenciamento e a gestão 
organizacional.

(D)	 Determina	perfil	de	trabalho	e	requisitos	de	formação	
na seleção de pessoal.

(E) Avalia as ações realizadas de educação, treinamento 
e desenvolvimento e sua efetividade para execução 
de princípios ergonômicos.

O estado de tensão a que algumas situações nos 
submetem mantém o nosso organismo em estado 
de alerta. Estado este de responsabilidade de 
uma parte do sistema nervoso de todo indivíduo, 
chamado Sistema Nervoso Autônomo Simpático. 
Assinale a alternativa que corresponde às 
alterações fisiológicas identificadas em situação 
de estresse.

(A) Diminuição do diâmetro da pupila.
(B) Diminuição da frequência cardíaca.
(C) Diminuição da frequência respiratória.
(D) Redução da pressão arterial.
(E)	 Deslocamento	do	sangue	para	os	grandes	músculos.
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O estresse no ambiente de trabalho pode ser 
descrito também pela Síndrome de Burnout, 
caracterizada por um estado de esgotamento 
físico e mental em que a causa está diretamente 
relacionada à vida profissional. Sobre a Síndrome 
de Burnout, é correto afirmar que

(A) os sintomas da Burnout podem ser divididos em 3 
classes: Fisiológicas, Psicológicas e Emocionais.

(B) a Síndrome de Burnout	 é	 identificada	 quando	 há	
exacerbação da depressão do trabalhador, não 
havendo diferenciação causal entre essas duas 
patologias.

(C)	 a	Síndrome	de	Burnout	é	um	dos	principais	 tipos	de	
estresse ocupacional, embora não esteja citada nos 
decretos que regulamentam a Previdência Social.

(D) o aumento do consumo de bebidas alcoólicas e 
tabaco caracterizam outras patologias não sendo 
relacionados ao Burnout. 

(E) o indivíduo com Burnout pode apresentar diminuição 
da	memória,	dificuldade	de	concentração	e	diminuição	
da capacidade decisória.

Nos últimos tempos, a implantação dos programas 
de qualidade de vida nas empresas tem aumentado 
consideravelmente. Existe cada vez mais interesse 
sobre a “qualidade de vida” na sociedade atual, 
principalmente no setor empresarial, visto que, 
para a obtenção do certificado de “Qualidade 
Total”, é necessário que se proporcione segurança, 
bem-estar, conforto e satisfação no trabalho. 
Sobre qualidade de vida no trabalho, é correto 
afirmar que

(A)	 o	 termo	 “qualidade	 de	 vida	 no	 trabalho”	 está	
relacionado com a qualidade de vida somente no 
trabalho,	 no	 entanto	 é	 impossível	 a	 satisfação	 no	
trabalho estar isolada da vida de um indivíduo como 
um todo.

(B) o grau de satisfação no trabalho indifere do conjunto 
de expectativas entre o indivíduo e a empresa. Essa 
expectativa pode ser chamada de psicológica e não 
interfere no processo adaptativo quanto à satisfação 
do indivíduo na empresa.

(C) qualquer alteração no ambiente de trabalho gera um 
impacto negativo sobre a percepção de qualidade 
de vida do trabalhador, pois sabemos que o trabalho 
ocupa o centro da vida das pessoas. 

(D)	 é	importante	salientar	uma	minoria	das	empresas	que	
procuram	implantar	Programas	de	Saúde	e	Qualidade	
de Vida iniciam com ferramentas, como a ginástica 
laboral, visto que o principal objetivo dessas empresas 
não	é	o	incentivo	à	atividade	física.

(E) o diagnóstico das necessidades, prioridades, metas 
e desenvolvimento dos objetivos a serem atingidos 
devem ser realizados após a implantação programas 
de qualidade de vida, uma vez que estes programas 
tem pouca ou nenhuma interferência nos processos 
gerais das empresas.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
O termo absenteísmo corresponde à soma dos 
períodos em que os empregados de determinada 
organização se encontram ausentes do trabalho. 
Sobre o absenteísmo, é correto afirmar que

(A) o impedimento ao trabalho devido à suspensão 
imposta pelo patrão, por prisão ou outro impedimento 
que não permita ao trabalhador chegar ao local de 
trabalho	é	considerado	absenteísmo	compulsório.

(B)	 a	etiologia	do	absenteísmo	é	unifatorial,	dessa	forma,	
sua	classificação	refere-se	exclusivamente	de	fatores	
dependentes da atividade laboral.

(C) A redução dos índices de absenteísmo dentro das 
empresas não se relaciona com a satisfação geral do 
trabalhador ou com a monotonia de sua atividade. 

(D)	 É	bastante	específica	a	relação	de	causa	e	efeito	do	
absenteísmo, sendo bem determinadas as variáveis 
que o determinam.

(E) Estudo indicam que a redução do absenteísmo está 
totalmente dissociada da dedicação despendida pela 
empresa aos seus empregados.

A biomecânica pode ser definida como aplicação 
da mecânica aos organismos vivos, tecidos 
biológicos, aos corpos humanos e animais. É 
a base da função músculo-esquelética. Sobre 
biomecânica, é correto afirmar que

(A) entre as características percebidas pela biomecânica, 
temos que os sistemas de alavancas e o torque 
não se relacionam aos movimentos realizados pelo 
trabalhador em sua atividade laboral.

(B)	 quando	 falamos	 em	 postura,	 entendemos	 que	 ela	 é	
de fundamental importância para o trabalhador, pois, 
através	 dela,	 pode-se	 identificar	 possíveis	 pontos/
locais de lesão, o que chamamos de riscos.

(C)	 a	 coluna	 vertebral	 é	 um	 mecanismo	 simples	 e	
pouco adaptado à sua função. Sendo, portanto 
uma ferramenta frágil que suporta mal a solicitação 
excessiva.

(D)	 através	 da	 biomecânica,	 podemos	 perceber	 sem,	
no	 entanto,	 influenciar	 algumas	 características	 do	
nosso	corpo,	como	o	centro	de	gravidade;	a	base	de	
sustentação	e	a	cadeia	cinética.

(E) durante uma jornada de trabalho, um trabalhador pode 
assumir centenas de posturas diferentes, e sendo 
que, indiferente da postura, apenas um conjunto de 
musculatura	é	acionado.

A Segurança no Trabalho pode ser entendida como 
os conjuntos de medidas que são adotadas visando 
minimizar os acidentes de trabalho, doenças 
ocupacionais, bem como proteger a integridade 
e a capacidade de trabalho do trabalhador. Sobre 
Segurança do Trabalho, é correto afirmar que

(A) na atual estrutura organizacional do Estado Brasileiro, 
compete ao Instituto Nacional de Securidade Social 
(INSS),	 entre	 outras	 atribuições,	 a	 fiscalização	 do	



9 Cargo: Técnico em Enfermagem - 
         Saúde do Trabalhador

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

trabalho, a aplicação de sanções previstas em normas 
legais ou coletivas sobre as ações de segurança e 
saúde	no	trabalho.

(B) as primeiras normas trabalhistas surgiram na Inglaterra 
(Lei	 de	 Saúde	 e	 Moral	 dos	 Aprendizes,	 de	 1802),	
sendo que posteriormente foram totalmente rejeitadas 
pelas demais nações em processo de industrialização.

(C) no Brasil, a Legislação de Segurança do Trabalho 
compõe-se de Normas Regulamentadoras, Normas 
Regulamentadoras Rurais, outras leis complementares, 
como	portarias	e	decretos,	e	também	as	convenções	
Internacionais da Organização Internacional do 
Trabalho,	ratificadas	pelo	Brasil.

(D)	 durante	 o	 período	 colonial	 e	 imperial	 (1500-1889),	
a maior parte do trabalho braçal era realizada por 
escravos (índios e negros) e homens livres pobres. 
A preocupação com suas condições de segurança e 
saúde	no	trabalho	era	grande,	constituindo	assim	em	
uma questão de Estado. 

(E) o primeiro código trabalhista brasileiro, a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) foi elaborada como 
forma de oposição política e conceitual ao proposto 
pela Carta del Lavoro, conjunto de normas laborais 
promulgada	em	1927	pelo	regime	fascista	italiano.

Dentro do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), as ações de segurança e saúde no trabalho 
estão particularmente afeitas à Secretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT), um dos seus órgãos 
específicos singulares, embora outras secretarias 
possam, subsidiariamente, ter algum papel nessa 
área. Assinale a alternativa que corresponde às 
atribuições da SIT.

(A) Formular e propor as diretrizes da inspeção do 
trabalho, exceto do trabalho portuário, priorizando o 
estabelecimento de políticas de combate ao trabalho 
forçado, infantil, e a todas as formas de trabalho 
degradante.

(B) Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos 
entre trabalhadores e empregadores, inclusive os 
relacionados	 às	 questões	 de	 saúde	 e	 segurança	
no	 trabalho	 quando	 demandado,	 por	 intermédio	 da	
reclamação trabalhista, do dissídio coletivo e da ação 
civil	pública.

(C)	 Executar	 ações,	 no	 âmbito	 do	Ministério,	 que	 visem	
à	 diminuição	 dos	 sistemas	 de	 cooperação	 mútua,	
intercâmbio de informações e estabelecimento de 
ações	integradas	entre	as	fiscalizações	federais.

(D) Acompanhar o cumprimento, em âmbito nacional, 
dos	 acordos	 e	 convenções	 ratificados	 pelo	Governo	
brasileiro junto a organismos internacionais, em 
especial à OIT, nos assuntos de sua área de 
competência.

(E) Estabelecer normas internacionais complementares 
sobre	 segurança	 e	 saúde	 no	 trabalho,	 permitindo	
maior dinamismo na elaboração de normas jurídicas 
atualizadas,	 assim	 como	 sua	 retificação	 por	 países	
membros.

A OIT é uma agência multilateral ligada à 
Organização das Nações Unidas (ONU) e 
especializada nas questões do trabalho. Tem, 
entre os seus objetivos, a melhoria das condições 
de vida e a proteção adequada à vida e à saúde 
de todos os trabalhadores, nas suas mais diversas 
ocupações. Sobre a OIT, assinale a alternativa 
correta.

(A) Busca promover uma evolução harmônica das normas 
de proteção aos trabalhadores. Desempenhou e 
continua desempenhando papel fundamental na 
difusão e padronização de normas e condutas na área 
do trabalho, uma vez que determina a padronização 
legal	de	todos	os	seus	Estados-membros	através	da	
imposição das normas.

(B)	 A	Conferência	 Internacional	do	Trabalho	é	um	fórum	
internacional que ocorre quadrianualmente para: 
discutir	 temas	diversos	do	 trabalho; adotar e revisar 
normas internacionais vigentes e aprovar as suas 
políticas gerais, o programa de trabalho e o orçamento, 
além	de	determinar	a	punição	aos	Estados-membros	
que	 não	 ratificaram	 as	 normas	 estipuladas	 nas	
conferencias anteriores.

(C) Destaca-se que, uma vez proposta pela OIT, a 
ratificação	 das	 normas	 é	 obrigatória	 aos	 Estados-
membros. As linhas gerais das recomendações 
têm sido implementadas, em maior ou menor grau, 
em praticamente todos os países industrializados, 
principalmente no oriente capitalista.

(D)	 No	 Brasil,	 a	 ratificação	 ocorre	 por	 ato	 de	 governo,	
mediante decreto, depois de aprovado o texto pelo 
Congresso Nacional. Por ser norma infraconstitucional, 
uma convenção aprovada não pode alterar ou 
revogar normas em vigor, mesmo que dependa 
de	 regulamentação	 prévia	 e	 já	 esteja	 em	 vigor	
internacionalmente.

(E)	 O	prazo	de	validade	de	cada	ratificação	é	de	dez	anos.	
Ao	 término,	 cada	Estado-membro	 pode	 denunciá-la,	
cessando sua responsabilidade, em relação à mesma, 
12	meses	 após.	 Não	 tendo	 sido	 denunciada	 até	 12	
meses	do	término	da	validade	da	ratificação,	renova-
se a validade tacitamente por mais dez anos.
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Das 82 convenções ratificadas e em vigor no 
Brasil muitas tratam de saúde e segurança no 
trabalho. As Convenções 148 e 155 da OIT, já 
ratificadas pelo Brasil, podem ser consideradas 
as mais amplas e paradigmáticas na abordagem 
de questões de SST. Sobre estas convenções, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 Convenção	 148,	 entre	 outras	 determinações,	
estabelece que os representantes dos trabalhadores 
e dos empregadores podem acompanhar as ações de 
fiscalização	em	SST,	é	dispensado	aos	empregadores	
o	 estabelecimento	 de	 controle	 médico	 ocupacional	
dos trabalhadores, sem ônus para os mesmos.

(B) A Convenção 155, entre outras determinações, 
determina a instituição de uma política nacional de 
segurança	 e	 saúde	 dos	 trabalhadores	 e	 do	 meio	
ambiente de trabalho, com consulta às partes 
interessadas, com o objetivo de prevenir acidentes 
e	 danos	 à	 saúde,	 reduzindo	 ao	mínimo	 possível	 as	
causas dos riscos inerentes a esse meio.

(C) A Convenção 155, entre outras determinações, 
estabelece que o homem deve ser adaptado ao 
trabalho e não vice-versa. Estabelece ainda que os 
acidentes	 de	 trabalho	 e	 as	 doenças	 profissionais	
dispensam necessidade de comunicação ao poder 
público,	 embora	 devam	 ser	 efetuadas	 análises	 dos	
mesmos para descartar a existência de uma situação 
grave. 

(D)	 A	Convenção	148,	entre	outras	determinações,	define	
que a legislação nacional deve determinar a adoção 
de medidas que previnam e limitem os fatores de 
risco ambientais no local de trabalho, privilegiando as 
medidas de proteção individuais em detrimento das 
coletivas, com priorização da otimização produtiva.

(E)	 A	 Convenção	 148,	 entre	 outras	 determinações,	
dispensa a necessidade de consulta a trabalhadores 
e empregadores ao se estabelecerem parâmetros de 
controle, no entanto, ambas classes devem participar 
da implementação destes parâmetro, cabendo aos 
primeiros a responsabilidade pela aplicação das 
medidas prescritas. 

No que se refere à Resolução COFEN-240/2000, é 
correto afirmar que

(A)	 a	 Enfermagem	 é	 uma	 profissão	 comprometida	 com	
a	 saúde	 do	 ser	 humano	 e	 da	 coletividade.	 Atua	
exclusivamente na promoção, proteção e reabilitação 
das pessoas.

(B)	 o	 profissional	 de	 Enfermagem	 participa,	 como	
integrante da sociedade, das ações que visem 
satisfazer	às	necessidades	de	saúde	da	população.

(C)	 o	 profissional	 de	 Enfermagem	 respeita	 a	 vida,	 a	
dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o 
seu ciclo vital, salvo em caso de contraventores.

(D)	 o	profissional	de	Enfermagem	exerce	suas	atividades	
com justiça, competência, responsabilidade e 
honestidade, apenas quando bem remunerado.

(E)	 o	 profissional	 de	 Enfermagem	 presta	 assistência	 à	
saúde	visando	exclusivamente	ao	 reestabelecimento	
das	funções	fisiológicas	do	ser	humano.

Considerando o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, é correto afirmar que é dever dos 
técnicos de enfermagem

(A) respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade 
do cliente.

(B) participar de movimentos reivindicatórios por melhores 
condições de assistência, de trabalho e remuneração.

(C)	 avaliar	 criteriosamente	 sua	 competência	 técnica	 e	
legal e somente aceitar encargos ou atribuições, 
quando capaz de desempenho seguro para si e para a 
clientela.

(D) associar-se, exercer cargos e participar das atividades 
de entidades de classe.

(E)	 atualizar	 seus	 conhecimentos	 técnicos,	 científicos	 e	
culturais.

No que se refere às penalidades a serem 
impostas pelos Conselhos Federal e Regionais 
de Enfermagem, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Advertência verbal.
2. Multa.
3. Censura.
4. Suspensão do exercício profissional.
5. Cassação do direito ao exercício 

profissional.

(   ) Consiste na proibição do exercício da 
Enfermagem por um período não superior 
a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada 
nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem.

(   ) Consiste na obrigatoriedade de pagamento 
de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da 
anuidade da categoria profissional a qual 
pertence o infrator, em vigor no ato do 
pagamento.

(   ) Consiste numa admoestação ao infrator, 
de forma reservada, que será registrada no 
prontuário do mesmo, na presença de duas 
testemunhas.

(   ) Consiste em repreensão que será divulgada 
nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem.

(   ) Consiste na perda do direito ao exercício 
da Enfermagem e será divulgada nas 
publicações dos Conselhos Federal e 
Regionais de Enfermagem e em jornais de 
grande circulação.

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

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
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de reagentes, resíduos de limpeza de equipamentos 
de laboratórios e materiais contaminados com 
substâncias	 químicas	 que	 oferecem	 riscos	 à	 saúde	
humana e à qualidade do meio ambiente.

(E) os resíduos físicos podem apresentar-se na forma 
sólida, semissólida, líquida ou gasosa. Esses resíduos 
podem possuir vários graus de periculosidade, de 
acordo	 com	 suas	 características	 de	 inflamabilidade,	
corrosividade, reatividade e toxicidade.

No que se refere aos meios de propagação e 
isolamento em doenças infectocontagiosas, é 
correto afirmar que

(A)	 a	 Tuberculose	 é	 transmitida	 por	 gotículas	 e	 o	 EPI	
indicado	nesses	casos	é	a	máscara	N95	ou	PFF2.

(B)	 a	 Hepatite	 A	 é	 transmitida	 por	 aerossóis	 e	 o	 EPI	
indicado	nesses	casos	é	a	máscara	N95	ou	PFF2.

(C)	 a	Meningite	Meningocóciga	é	transmitida	por	gotículas	
e	o	EPI	indicado	nesses	casos	é	a	máscara	cirúrgica.

(D)	 a	Rubéola	é	transmitida	por	aerossóis	e	o	EPI	indicado	
nesses	casos	é	a	máscara	cirúrgica.

(E)	 a	 Salmonelose	 é	 transmitida	 por	 gotículas	 e	 o	 EPI	
indicado	nesses	casos	é	a	máscara	cirúrgica.

A Hipertensão Arterial é considerada doença 
ocupacional quando a atividade laboral expõe o 
indivíduo a  determinados agente etiológico e/ou 
fator de risco relacionados a esta patologia. Assinale 
a alternativa que corresponde a este agente.

(A) Ruído.
(B) Chumbo.
(C) Organosfosforados.
(D) Sangue.
(E) Asbesto.

Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de 
agrotóxicos no mundo. A utilização maciça dos 
agrotóxicos traz, como consequências, graves 
problemas à saúde dos trabalhadores e de toda 
população, além de causar danos à natureza 
pela degradação dos recursos naturais não 
renováveis, desequilíbrio e destruição da fauna 
e flora e poluição das águas, solos e do ar. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às 
patologias relacionadas à intoxicação crônica por 
agrotóxicos, conforme o Protocolo de Atenção à 
Saúde dos Trabalhadores Expostos a Agrotóxicos, 
elaborado pelo Ministério da Saúde.

(A)	 Mieloma	múltiplo	e	leucemias.	
(B) Alterações cognitivas e episódios depressivos.
(C) Polineuropatias e encefalopatia tóxica.
(D) Paracoccidioidomicose e malária.
(E)	 Neurite	óptica	e	distúrbios	da	visão.

A Constituição da República Federativa do Brasil 
(CRFB), promulgada em 5 de outubro de 1988, 
foi fruto da necessidade de superação do regime 
autoritário vigente até 1985 e dos anseios de 
elevação do nível de cidadania das massas. 
Consolidou e ampliou direitos trabalhistas já 
existentes, além de criar outros. Estão mencionados 
no Artigo 7° (direitos de trabalhadores urbanos e 
rurais) e relacionados de modo direto ou indireto 
com a segurança e a saúde do trabalhador, os 
direitos a seguir, EXCETO

(A)	 duração	 do	 trabalho	 normal	 não	 superior	 a	 8	 horas	
diárias e 44 semanais, facultada a compensação de 
horários.

(B) jornada de seis horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva.

(C)	 gozo	de	férias	anuais	remuneradas	com,	pelo	menos,	
um terço a mais do que o salário normal.

(D)	 permissão	de	trabalho	noturno	a	menores	de	18	anos	
e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

(E) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este 
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

Na gestão ambiental urbana, ações integradas 
e participativas, comprometidas com a 
sustentabilidade nas três vertentes que a 
constituem: social, econômica e ambiental, têm 
evidenciado um interessante caminho para o 
equacionamento de problemas ambientais e de 
questões contemporâneas complexas, como a 
interdisciplinaridade e a intersetorialidade. Dentre 
as práticas que contribuem para a melhoria das 
condições ambientais e de saúde do trabalhador, 
está a gestão dos resíduos sólidos gerados nas 
diferentes atividades desenvolvidas no espaço 
institucional de atuação. Sobre classificação e 
caracterização dos resíduos preconizada pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, é correto 
afirmar que

(A) os Resíduos químicos são as culturas e estoques de 
microrganismos;	 resíduos	de	 fabricação	de	produtos	
biológicos, exceto os hemoderivados e descarte de 
vacinas de microrganismos vivos ou atenuados.

(B) são resíduos orgânicos a mistura de microrganismo 
e meios de cultura, sobras de amostras contendo 
sangue ou quaisquer líquidos corpóreos, recipientes e 
resíduos contaminados ou não com microrganismo.

(C) rejeitos Radioativos são materiais resultantes de 
atividades humanas que contenham radionuclídeos 
em quantidades superiores aos limites de isenção 
especificados	na	Norma	CNEN-NE-6.02	da	Comissão	
Nacional de Energia Nuclear – e para os quais a 
reutilização	é	imprópria	ou	não	prevista.

(D) os resíduos infectantes são resíduos de análises 
químicas,	sobras	da	preparação	de	reagentes;	frascos	
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Sobre Oxigenoterapia, é correto afirmar que
(A)	 a	 administração	 de	 oxigênio	 é	 irrestrita	 uma	 vez	

que	este	gás	é	bastante	benéfico	aos	pacientes,	em	
especial, aos pneumopatas.

(B) o dispositivo mais simples e bem tolerado pelo paciente 
para	 a	 administração	 de	 oxigênio	 é	 a	 cânula	 nasal,	
através	 da	 qual	 o	 oxigênio,	 após	 ser	 umidificado,	 é	
liberado.

(C)	 para	 instalação	 do	 catéter	 nasal,	 faz-se	 necessário	
medir o comprimento a ser introduzido, sendo 
desnecessária	a	lubrificação	antes	da	inserção.

(D)	 o	 profissional	 deve	 verificar	 a	 posição	 correta	 do	
catéter	por	meio	da	realização	de	radiografia	de	face.

(E)	 caso	 o	 paciente	 apresente	 reflexos	 de	 deglutição,	 o	
adequado	 é	 introduzir	 o	 catéter	 até	 a	 cessação	 dos	
reflexos.

O controle da temperatura corporal é realizado 
mediante a utilização do termômetro. Sobre a 
verificação da temperatura corporal, é CORRETO 
afirmar que

(A)	 a	 temperatura	 corporal	 pode	 ser	 verificada	 pela	 via	
oral, para isso o termômetro de uso oral deve ser 
individual e possuir bulbo arredondado e proeminente, 
o qual deve estar posicionado sob a língua e mantido 
firme	com	os	lábios	fechados,	por	5	minutos.	

(B)	 a	 temperatura	 corporal	 pode	 ser	 verificada	 pela	 via	
retal, para isso o termômetro retal deve ser de uso 
individual e possui bulbo achatado e arredondado. 
Deve	 ser	 lubrificado	 e	 colocado	 no	 paciente	 em	
decúbito	lateral,	inserido	cerca	de	3,5	cm,	em	indivíduo	
adulto, permanecendo por 3 minutos.

(C)	 a	 temperatura	 corporal	 pode	 ser	 verificada	 pela	 via	
axilar	 que	 é	 a	 verificação	 mais	 frequente	 no	 nosso	
meio, embora seja a menos precisa. O termômetro 
deve	permanecer	por,	no	máximo,	7	minutos	(cerca	de	
5	a	7	minutos).

(D) as principais alterações da temperatura são: hipotermia 
que	é	a	temperatura	abaixo	de	37°C,	hipertermia	é	a	
temperatura	acima	de	38,5°C	e	febrícula	a	temperatura	
entre	37°C	e	38,4°C.

(E) após o uso, a desinfecção do termômetro deve ser 
realizada no sentido do bulbo para o corpo, mediante 
lavagem com água e sabão ou limpeza com álcool a 
70%.

Venóclise é a  administração endovenosa 
de   regular quantidade de líquido através de 
gotejamento controlado, para ser infundido em 
um período de tempo pré-determinado. Sobre a 
administração de medicamento por venóclise, é 
correto afirmar que

(A) antes de iniciar o procedimento, o paciente deve ser 
esclarecido sobre o período previsto de administração, 
correlacionando-o com a importância do tratamento e 
da	necessidade	de	troca	a	cada	72	horas.	

(B) deve-se, preferencialmente, administrar o 

medicamento no paciente deitado ou sentado, já que 
todos os medicamentos produzem efeitos indesejáveis 
de	imediato;	nesses	casos,	continuar	a	administração,	
não havendo necessidade de se reportar à supervisão 
por ser reação esperada.

(C) na administração de soluções, não há relação da 
presença de ar no sistema com a ocorrência de 
embolia gasosa. Quando a solução do frasco estiver 
acabando,	ficar	atento	para	promover	a	troca	imediata	
após	seu	término,	evitando	a	 interrupção	e	perda	da	
via de acesso.

(D)	 a	fim	de	detectar	precocemente	a	infiltração	de	solução	
nos tecidos adjacentes, manter constante observação 
do	 local.	 Na	 presença	 de	 sinais	 de	 flebite,	 realizar	
compressas frias e manter a infusão.

(E) para o controle da infusão do volume e dosagem 
dentro do tempo estabelecido, faz-se necessário 
eventualmente abrir o gotejamento da infusão para 
aumentar sua velocidade, não havendo relação entre 
volume de infusão e sobrecarga cardíaca.

Curativo é o tratamento utilizado para promover 
a cicatrização de ferida, proporcionando um 
meio adequado para este processo. Sua escolha 
dependerá do tipo e condições clínicas da ferida. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos 
critérios determinados para o curativo ideal.

(A) Manter baixa umidade entre a ferida e o curativo, 
favorecendo a epitelização e diminuição do processo 
de destruição natural dos tecidos necrosados, sem 
que	haja	ação	analgésica.

(B) Preservar o excesso de exsudação, objetivando evitar 
a maceração de tecidos circunvizinhos.

(C)	 Ser	permeável	 às	bactérias,	 funcionando	 como	uma	
barreira orgânica  entre a ferida e o meio ambiente.

(D) Conter partículas e substâncias tóxicas contaminadoras 
de feridas, que favorecem a cicatrização por estimular 
a	 reação	 inflamatória,	 aumentando	 a	 velocidade	 do	
processo.

(E) Permitir a retirada sem provocar traumas, os quais 
com frequência ocorrem quando o curativo adere à 
superfície	 da	 ferida;	 nessas	 condições,	 a	 remoção	
provoca	 uma	 ruptura	 considerável	 de	 tecido	 recém-
formado.
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