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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O que é ética hoje?  
Sem uma discussão lúcida sobre a ética não é 

possível agir com ética
 

Marcia Tiburi

 
A palavra ética aparece em muitos contextos de 
nossas vidas. Falamos sobre ética em tom de clamor 
por salvação. Cheios de esperança, alguns com certa 
empáfia, exigimos ou reclamamos da falta de ética, 
mas não sabemos exatamente o que queremos dizer 
com isso. Há um desejo de ética, mas mesmo em 
relação a ele não conseguimos avançar com ética. 
Este é nosso primeiro grande problema.

O que falta na abordagem sobre ética é justamente 
o que nos levaria a sermos éticos. Falta reflexão, 
falta pensamento crítico, falta entender “o que é” agir 
e “como” se deve agir. Com tais perguntas é que a 
ética inicia. Para que ela inicie é preciso sair da mera 
indignação moral baseada em emoções passageiras, 
que tantos acham magnífico expor, e chegar à 
reflexão ética. Aqueles que expõem suas emoções se 
mostram como pessoas sensíveis, bondosas, creem-
se como antecipadamente éticos porque emotivos. 
Porém, não basta. As emoções em relação à política, 
à miséria ou à violência, passam e tudo continua 
como antes. A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade elaborada 
que possa sustentar a ação boa e justa - o foco de 
qualquer ética desde sempre - é o que está em jogo.

Falta, para isso, entendimento. Ou seja, 
compreensão de um sentido comum na nossa 
reivindicação pela ética. Falta, para se chegar a isso, 
que haja diálogo, ou seja, capacidade de expor e de 
ouvir o que a ética pode ser. Clamamos pela ética, 
mas não sabemos conversar. E para que haja ética 
é preciso diálogo. E, por isso, permanecemos num 
círculo vicioso em que só a inação e a ignorância 
triunfam.

Na inanição intelectual em voga, esperamos 
que os cultos, os intelectuais, os professores, 
os jornalistas, todos os que constroem a opinião 
pública, tragam respostas. Nem estes podem ajudar 
muito, pois desconhecem ou evitam a profundidade 
da questão. Há, neste contexto, quem pense que ser 
corrupto não exclui a ética. E isso não é opinião de 
ignorantes que não frequentaram escola alguma, 
mas de muitos ditos “cultos” e “inteligentes”. Quem 
hoje se preocupa em entender do que se trata? Quem 

se preocupa em não cair na contradição entre teoria 
e prática? Em discutir ética para além dos códigos de 
ética das profissões pensando-a como princípio que 
deve reger nossas relações?

Exatamente pela falta de compreensão do seu 
fundamento, do que significa a ética como elemento 
estrutural para cada um como pessoa e para a 
sociedade como um todo, é que perdemos de 
vista a possibilidade de uma realização da ética. A 
ética não entra em nossas vidas porque nem bem 
sabemos o que deveria entrar. Nem sabemos como. 
Mas quando perguntamos pela ética, em geral, é 
pelo “como fazemos para sermos éticos” que tudo 
começa. Aí começa também o erro em relação à 
ética. Pois ético é o que ultrapassa o mero uso que 
podemos fazer da própria ética quando se trata de 
sobreviver. Ética é o que diz respeito ao modo de nos 
comportamos e decidirmos nosso convívio e o modo 
como partilhamos valores e a própria liberdade. 
Ela é o sentido da convivência, mais do que o já 
tão importante respeito do limite próprio e alheio. 
Portanto, desde que ela diz respeito à relação entre 
um “eu” e um “tu”, ela envolve pensar o outro, o seu 
lugar, sua vida, sua potencialidade, seus direitos, 
como eu o vejo e como posso defendê-lo.

A Ética permanece, porém, sendo uma palavra vã, 
que usamos a esmo, sem pensar no conteúdo que 
ela carrega. Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. Ninguém é ético porque discorda do que se faz 
contra a ética. Só é ético aquele que enfrenta o limite 
da própria ação, da racionalidade que a sustenta 
e luta pela construção de uma sensibilidade que 
possa dar sentido à felicidade. Mas esta é mais do 
que satisfação na vida privada. A felicidade de que 
se trata é a “felicidade política”, ou seja, a vida justa 
e boa no universo público. A ética quando surgiu 
na antiguidade tinha este ideal. A felicidade na vida 
privada – que hoje também se tornou debate em torno 
do qual cresce a ignorância - depende disso.

Por isso, antes de mais nada, a urgência que se 
tornou essencial hoje – e que por isso mesmo, por 
ser essencial, muitos não percebem – é tratar a ética 
como um trabalho da lucidez quanto ao que estamos 
fazendo com nosso presente, mas sobretudo, com o 
que nele se planta e define o rumo futuro. Para isso 
é preciso renovar nossa capacidade de diálogo e 
propor um novo projeto de sociedade no qual o bem 
de todos esteja realmente em vista.

(http://www.marciatiburi.com.br/textos/somoslivre.htm)
Questões:
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

(A) A ética deve ser pensada individualmente, a partir 
de uma reflexão pessoal que não envolva a relação 
com o outro.

(B) As respostas sobre uma vida ética se encontram 
na educação, na opinião pública, nas escolas, com 
os professores, os cultos e os intelectuais.

(C) Os indivíduos não sabem exatamente o que é 
ética porque lhes faltam a crítica e o entendimento 
sobre esse assunto.

(D)  Indignar-se moralmente com o que acontece de 
errado na prática cotidiana seria um exemplo de 
como exercitar ética.

(E) A prática ética se limita ao que é necessário para 
sobreviver.

 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, ainda há ignorância 
sobre a prática ética porque

(A) apenas os intelectuais têm respostas sobre o 
assunto.

(B) os indivíduos buscam a felicidade política ao invés 
da felicidade individual.

(C) falta aos indivíduos envolver suas emoções com 
essa prática.

(D)  a ética entra em nossas vidas sem termos 
consciência desse processo.

(E)  falta diálogo e entendimento sobre isso.
 

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Falta, para se chegar a isso [...]”, poderia 
haver crase antes da palavra “isso”, uma vez que, 
pela regência, o verbo “chegar” exige a preposição 
“a”.

(B) Em “[...] emoções em relação à política, à miséria 
ou à violência[...]”, o uso da crase é facultativo 
porque os termos “política”, “miséria” e “violência” 
estão em sequência.

(C) Em “[...] ela diz respeito à relação entre um ‘eu’ e 
um ‘tu’ [...]”, o uso da crase se justifica porque o 
termo regente “respeito” exige preposição “a” e o 
termo regido “relação” é um substantivo feminino 
que pode ser antecedido pelo artigo “a”.

(D)    Em “[...] uma sensibilidade que possa dar sentido 
à felicidade [...]”, o uso da crase se justifica pela 
regência do verbo “possa”.

(E) Em “[...] o que nos levaria a sermos éticos [...]”, 
poderia haver o emprego da crase antes do verbo 
“sermos”, já que antes de verbos o uso da crase é 
facultativo.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que todos os 
vocábulos tenham 6 fonemas.

(A) Continua, passagem, grande.
(B) Contra, quando, avançar.
(C) Alheio, sempre, convívio.
(D)     Depende, exclui, avançar.
(E)     Valores, relação, sentido.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes que não 
frequentaram escola alguma, mas de muitos ditos 
‘cultos’ e ‘inteligentes’ [...]”, as aspas em “cultos” 
e “inteligentes” foram utilizadas para marcar uma 
ironia.

(B) Em “[...] O que falta na abordagem sobre ética 
é justamente o que nos levaria a sermos éticos. 
[...]”, há um eufemismo, marcado pelo termo 
“justamente”. 

(C) Em “[...] Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. [...]”, há hipérbole, marcada pelo termo “só”.

(D)  Em “[...] a urgência que se tornou essencial hoje 
– e que por isso mesmo, por ser essencial, muitos 
não percebem – é tratar a ética como um trabalho 
da lucidez [...]”, os travessões são utilizados para 
marcar uma metáfora.

(E) Em “[...] A felicidade de que se trata é a ‘felicidade 
política’, ou seja, a vida justa e boa no universo 
público. [...]”, o termo “vida justa e boa” marca uma 
antítese.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes [...]”, 
o sujeito é simples, cujo núcleo é formado pelo 
pronome “isso”.

(B) Em “[...] esperamos que os cultos, os intelectuais, 
os professores, os jornalistas, todos os que 
constroem a opinião pública, tragam respostas 
[...]”, o termo em destaque é complemento nominal 
dos elementos que o antecedem.

(C) Em “[...] Falamos sobre ética em tom de clamor por 
salvação. [...]”, o sujeito é indeterminado.

(D)  Em “[...] evitam a profundidade da questão [...]”, a 
expressão em destaque é predicativo do sujeito.

(E) Em “[...] é preciso diálogo [...]”, o termo “diálogo” 
é um objeto direto que complementa o termo 
“preciso”.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) O vocábulo “ética” recebe acento por seguir as 
mesmas regras de acentuação de “violência”, 
“empáfia” e “política”.

(B) Os vocábulos “sensíveis”, “diálogo” e 
“ignorância” recebem acento por seguirem as 
mesmas regras de acentuação.

(C) Os vocábulos “possível” e “códigos” têm a 
acentuação justificada pelo fato de que ambos 
são terminados em uma sílaba constituída por 
consoante-vogal-consoante.

(D)  O vocábulo “urgência”, recebe acento por seguir 
as mesmas regras de acentuação de “princípio”, 
“miséria” e “convívio”. 

(E) Os vocábulos “indignação”, “conteúdo” e 
“ninguém” são acentuados porque a sílaba 
tônica apresenta uma vogal nasal.

QUESTÃO 08
Em “[...] A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade 
elaborada que possa sustentar a ação boa e 
justa é o que está em jogo. [...]”,

(A) o verbo “é” pode ser colocado no plural para 
concordar com o sujeito “emoções”. Assim, 
a frase ficaria: “[...] A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada que possa sustentar a 
ação boa e justa são o que está em jogo. [...]” 

(B) tem-se um período composto formado pela 
oração principal “A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada é o que está em jogo.” e 
pela oração subordinada “que possa sustentar a 
ação boa e justa”.

(C) o termo “elaborada” poderia estar no plural para 
concordar com “emoções” e “sensibilidade”. 
Assim, a frase ficaria: “[...] A passagem das 
emoções indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaboradas que possa sustentar a 
ação boa e justa é o que está em jogo. [...]”

(D)     os termos “passagem”, “indignadas”, 
“elaboração” e “sensibilidade” são adjuntos 
adnominais do núcleo do sujeito “emoções”.

(E) o sujeito da oração “que possa sustentar a 
ação boa e justa” é “a passagem das emoções 
indignadas”.

QUESTÃO 09
Em “[...] Cheios de esperança, alguns com 
certa empáfia, exigimos ou reclamamos da 
falta de ética, mas não sabemos exatamente 
o que queremos dizer com isso. [...]”, o 
vocábulo “empáfia” poderia ser substituído, 
sem causar alteração de sentido, por

(A) presunção.
(B) carência.
(C) dúvida.
(D)     parcimônia.
(E) estranheza.

QUESTÃO 10
O excerto “[...] um novo projeto de sociedade 
no qual o bem de todos esteja realmente 
em vista. [...]” pode ser reescrito, sem gerar 
prejuízos semânticos e morfossintáticos, da 
seguinte maneira:

(A) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”

(B) “[...] um novo projeto de sociedade em que o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(C) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o qual o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(D)  “[...] um novo projeto de sociedade sobre cujo o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(E) “[...] um novo projeto de sociedade aonde o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Considere a sequência de letras do alfabeto 
iniciada pela letra F. Qual é o quinto termo 
dessa sequência?

(A) I.
(B) J.
(C) K.
(D) L.
(E) M.
 

QUESTÃO 12
Uma bola azul tem o mesmo peso que cinco 
bolas brancas e uma bola branca tem o 
mesmo peso que 3 bolas amarelas. Sendo 
assim, a alternativa que apresenta o mesmo 
peso de 4 bolas azuis é

(A) 30 bolas brancas.
(B) 50 bolas amarelas.
(C) 40 bolas brancas.
(D)    10 bolas brancas e 20 bolas amarelas.
(E) 10 bolas brancas e 30 bolas amarelas.
 

QUESTÃO 13
A negação de “Todas as pessoas gostam de 
ler livros de aventura” é

(A) “Existem pessoas que não gostam de ler livros 
de aventura”.

(B) “Nenhuma pessoa gosta de ler livros de 
aventura”.

(C) “Todas as pessoas não gostam de ler livros de 
aventura”.

(D) “Existe apenas uma pessoa que não gosta de ler 
livros de aventura”.

(E) “Existe apenas uma pessoa que gosta de ler 
livros de aventura”.

QUESTÃO 14
Um homem deu de entrada R$ 600,00 em 
uma geladeira e parcelou o restante em 
4 vezes iguais sem juros. Sabendo que a 
entrada corresponde a 40% do valor total da 
geladeira, qual é o valor de cada parcela?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 575,00.
(C) R$ 375,00.
(D)      R$ 225,00.
(E)      R$ 200,00.

QUESTÃO 15
Para saber sobre a preferência entre dois 
determinados produtos, 300 pessoas foram 
entrevistadas. Sabendo que 2/3 do total de 
pessoas optou pelo produto A, 3/5 do total de 
pessoas optou pelo produto B e 90 pessoas 
optaram pelos 2 produtos (A e B), quantas 
pessoas NÃO optaram por nenhum desses 
dois produtos? 

(A) 80
(B) 50
(C) 10
(D) 9
(E) 0

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 16
Acerca do regime jurídico da EBSERH, 
disciplinado na Lei n° 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, que é uma autarquia federal. 

(B)  É vedado, à EBSERH, criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, 
representações, dependências e filiais em 
outras unidades da Federação. 

(D)  A EBSERH terá capital social da União, podendo 
admitir sócios, desde que entes públicos, como 
os Estados da federação, por exemplo.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde.

QUESTÃO 17
No tocante ao funcionamento e à 
administração da EBSERH, de acordo com as 
disposições da Lei n° 12.550/2011, é correto 
afirmar que

(A)  o lucro líquido da EBSERH será totalmente 
reinvestido para atendimento do objeto social da 
empresa. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o estatutário. 

(C)  a EBSERH, para fins de sua implantação, está 
autorizada a contratar, mediante processo 
seletivo simplificado, pessoal técnico e 
administrativo por tempo determinado. 
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(D)  a EBSERH não pode patrocinar qualquer 
entidade de previdência privada.

(E)  os editais de concursos públicos para o 
preenchimento de emprego no âmbito da 
EBSERH não poderão estabelecer, como título, 
o tempo de exercício em atividades correlatas 
às atribuições do respectivo emprego. 

 
 
QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Consultivo, EXCETO

(A)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, 
orientando o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuições. 

(B)  propor linhas de ação, programas, estudos, 
projetos, formas de atuação ou outras medidas, 
orientando para que a EBSERH atinja os 
objetivos para os quais foi criada. 

(C)  acompanhar e avaliar periodicamente o 
desempenho da EBSERH. 

(D)  assistir à Diretoria e ao Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo na 
formulação, implementação e avaliação das 
estratégias de ação da EBSERH.

(E)  analisar, ao menos trimestralmente, o balancete 
e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela EBSERH.

 
QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é o 
Conselho Fiscal. 

(B)  O Presidente da EBSERH poderá acumular 
a função de Presidente do Conselho de 
Administração. 

(C)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será de dez anos, com uma 
recondução. 

(D)  Compete ao Conselho de Administração fixar as 
orientações gerais das atividades da EBSERH.

(E)  O Conselho de Administração somente 
deliberará com a presença de dois terços de 
seus membros.

QUESTÃO 20
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e o Comitê Interno de Gestão 
do Rehuf. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dez anos sem recondução. 

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento, os membros efetivos do Conselho 
Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, 
até a nomeação de novo membro.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não tem autonomia para 
solicitar, às áreas da Sede ou das filiais, 
ou a unidades a ela vinculadas, quaisquer 
informações, devendo solicitar ao Presidente 
que o faça.
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QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, a proposta de orçamento da 
seguridade social será elaborada

(A) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, previdência social e assistência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(B) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, ficando a gestão dos recursos 
de cada área sob a competência exclusiva do 
Ministério da Saúde.

(C) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde e assistência social, ficando a gestão 
dos recursos sob a competência exclusiva do 
Ministério da Previdência Social.

(D) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde, educação e assistência social 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(E) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão 
de seus recursos.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução            
n°  453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da estrutura e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O Conselho de Saúde contará com uma 
secretaria-executiva coordenada por pessoa 
preparada para a função, para o suporte técnico 
e administrativo, subordinada ao Plenário do 
Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura 
e dimensão.

(B) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 
no mínimo, a cada 90 (noventa) dias e, 
extraordinariamente, quando necessário, terá 
como base o seu Regimento Interno. A pauta 
e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

(C) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 
são abertas ao público e deverão acontecer 
em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade.

(D) Os Conselhos de Saúde, com a devida 
justificativa, buscarão auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do 
Gestor do SUS.

(E) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em 
relação à sua estrutura administrativa e ao 
quadro de pessoal.

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems)

(A) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios 
com a União.

(B) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, sendo vedada a celebração de 
convênios com a União e com os estados.

(C) não receberão recursos do orçamento geral da 
União, mas podem celebrar convênios com a 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

(D) não receberão recursos do orçamento geral da 
União quando celebrarem convênios, por meio 
do Fundo Nacional de Saúde, com qualquer 
ente da federação.

(E) receberão recursos do orçamento geral da 
União somente quando celebrarem convênios 
por meio do Fundo Nacional de Saúde.

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



9 Engenheiro de Segurança do Trabalho

QUESTÃO 24
Para efeito do Decreto Presidencial nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, considera-se “Mapa 
da Saúde”

(A) as instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS.

(B) o 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) 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.

(D) o 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) o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
acerca da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais – RENAME, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

(B) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Previdência Social.

(C) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

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 26
Você necessita realizar a seleção de 
respiradores contra o Mycobacterium 
tuberculosis em um hospital. Nesse contexto, 
é correto afirmar que

(A) a desvantagem do respirador N95 é que ele 
exige limpeza e manutenção com um peso 
relativamente alto.

(B) máscaras cirúrgicas são respiradores que 
proporcionam proteção adequada a indivíduos 
expostos ao Mycobacterium tuberculosis.

(C) respiradores descartáveis como o N95 não 
podem ser empregados no transporte de 
pessoas com o Mycobacterium tuberculosis. 

(D) respiradores PFF2 podem ser empregados nos 
quartos de isolamento.

(E) a desvantagem do respirador N95 é que ele 
possui um peso relativamente alto, porém não 
exige limpeza e manutenção.

em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Saúde.

(D) O Ministério da Previdência Social é o órgão 
competente para dispor sobre a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
– CIB.

(E) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
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QUESTÃO 27
Um empregador   de um serviço de saúde 
deseja elaborar um plano de prevenção 
de riscos de acidentes com materiais 
perfurocortantes. O serviço de saúde possui 
CIPA, SESMT, setor de manutenção, setor 
de compras e Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). 
Sobre o plano de prevenção e a comissão 
gestora multidisciplinar, assinale a alternativa 
correta.

(A) O plano deve ser avaliado a cada ano, no 
mínimo, e a comissão deve ser composta 
obrigatoriamente pelo representante do setor de 
manutenção.

(B) Um indicador de acompanhamento do plano é a 
análise de acidentes do trabalho antes e depois 
da implementação do plano e a comissão não 
precisa ser constituída pelo representante do 
setor de compras.

(C) O plano deve ser avaliado a cada 18 meses, no 
mínimo, e a comissão deve ser composta por 
representante do SESMT.

(D) O plano deve ser avaliado a cada ano, no 
mínimo, e a comissão deve ser constituída pelo 
responsável pela elaboração e implementação 
do PGRSS.

(E) O plano deve ser avaliado a cada 18 meses, 
no mínimo, e a comissão deve ser composta 
obrigatoriamente por representante da CIPA.

QUESTÃO 28
Em uma inspeção realizada na lavanderia 
de um hospital, o engenheiro de segurança 
identificou que as máquinas de lavar possuíam 
porta de barreira. A roupa utilizada era inserida 
e, depois de lavada, era retirada, na mesma 
área.  A calandra possuía termômetro para 
cada câmara de aquecimento. Considerando 
essas informações e o disposto na NR-32, é 
correto afirmar que

(A) é possível identificar dois itens que não estão 
em conformidade com a NR-32. 

(B) é possível identificar três itens que não estão em 
conformidade com a NR-32.

(C) a área onde a roupa utilizada era inserida e 
retirada era denominada área mista.

(D) as portas das máquinas de lavar poderiam ser 
substituídas por porta dupla.

(E) deve-se substituir o termômetro da calandra por 
termostato.

QUESTÃO 29
Conforme a NR-32, nas áreas de preparação, 
armazenamento e administração e 
para o transporte de quimioterápicos 
antineoplásicos, deve ser mantido um “Kit” 
de derramamento identificado e disponível. 
Faz parte do conteúdo mínimo do “Kit”, 
EXCETO

(A) proteção respiratória.
(B) iodo.
(C) proteção ocular.
(D) compressas absorventes.
(E) sabão.

QUESTÃO 30
Sobre EPI para proteção respiratória, é 
correto afirmar que

(A) pode-se proteger as vias respiratórias contra 
radionuclídeos utilizando um respirador 
purificador de ar não motorizado do tipo peça 
semifacial filtrante (PFF3).

(B) recomenda-se usar respirador purificador de ar 
não motorizado do tipo peça semifacial filtrante 
(PFF1) com oxigênio abaixo de 18%.

(C) no respirador de ar natural o ar provém de um 
compressor automático próximo do usuário.

(D) os respiradores purificadores de ar são também 
denominados independentes da atmosfera 
ambiente.

(E) respiradores de adução de ar tipo máscara 
autônoma somente podem ser usados em 
atmosferas com oxigênio acima de 12,5%.

QUESTÃO 31
Em um serviço de saúde, foi constatada 
a presença de medicamentos e drogas de 
risco. Conforme a NR-32, é correto afirmar 
que

(A) os locais onde são utilizados tais medicamentos 
e drogas devem ter sistemas de ventilação 
e exaustão, com o objetivo de manter a 
concentração ambiental sob controle, conforme 
previsto na legislação Interministerial nº 480/
MS/MTE.

(B) os medicamentos e drogas de risco deverão 
atender o disposto na Portaria Interministerial 
n.º 482/MS/MTE.

(C) a sala de preparo de medicamentos e drogas de 
risco deve ser dotada de Cabine de Segurança 
Biológica Classe II B2.

(D) deve constar no PPRA a descrição dos riscos 
inerentes às atividades de recebimento, 
armazenamento, preparo, distribuição, 
administração dos medicamentos e das drogas 
de risco. 
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(E) a sala de preparo de medicamentos e drogas de 
risco deve ser dotada de Cabine de Segurança 
Biológica Classe I A.

QUESTÃO 32
Você está auxiliando um empregador de 
serviço de saúde a assegurar a capacitação 
dos trabalhadores quanto às medidas 
de proteção. Conforme a NR-32, sobre a 
capacitação, é correto afirmar que

(A) ela deve ser ministrada fora do horário da 
jornada de trabalho.

(B) ela pode ser ministrada por qualquer profissional 
desde que ele seja um profissional da saúde.

(C) a capacitação deve ser adaptada à evolução do 
conhecimento e à identificação de novos riscos 
biológicos e deve incluir os dados disponíveis 
sobre riscos potenciais para a saúde.

(D) a capacitação deve ter carga horária mínima de 
40 horas.

(E) a capacitação deve ser adaptada à evolução 
do conhecimento e à identificação de novos 
riscos biológicos e deve incluir a metodologia de 
investigação e análise de acidentes e doenças 
do trabalho.

QUESTÃO 33
Sobre os conceitos ligados à saúde e à 
segurança do trabalhador, é correto afirmar 
que

(A) o trabalhador é objeto das ações e deve-se 
evitar que ele participe das avaliações e das 
mudanças dos processos de trabalho.

(B) o trabalhador é sujeito das ações e deve-se 
evitar que ele participe das avaliações e das 
mudanças dos processos de trabalho.

(C) os locais de trabalho são dinâmicos e existem 
riscos que variam com os homens, tempo e 
espaço.

(D) a epidemiologia atua sobre questões de poucos 
trabalhadores (grupo heterogêneo), aumentando 
a prática de análises individuais.

(E) a saúde ocupacional é formada por 
conhecimentos restritos aos médicos, ou seja, 
possui um enfoque não multidisciplinar.

QUESTÃO 34
Sobre o símbolo a seguir, de acordo com a 
NR-32, é correto afirmar que

(A) ele significa Símbolo Nacional de Radiação Não 
Ionizante.

(B) ele deve ser colocado na face exterior das portas 
de acesso da sala de raios X, acompanhado das 
inscrições: “radiação ionizante, entrada restrita” 
ou “radiação ionizante, entrada proibida”.

(C) é o símbolo utilizado para indicar a presença 
de radiação ionizante. Ele pode ou não ser 
acompanhado de um texto descrevendo o 
emprego da radiação ionizante.

(D) ele deve ser colocado na face exterior das portas 
de acesso da sala de raios X, acompanhado das 
inscrições: “raios X, entrada restrita” ou “raios X, 
entrada proibida a pessoas não autorizadas”.

(E) ele significa Símbolo Nacional de Radiação 
Ionizante.

QUESTÃO 35
Um engenheiro de segurança do trabalho 
identificou em um hospital que na atividade 
realizada pelo empregado A há o contato 
permanente com sangue. Outro empregado 
B está exposto durante 3 horas a ruído 
contínuo proveniente de um motor, cuja 
intensidade é de 90 dB(A). Considerando 
essas informações, é correto afirmar que

(A) a atividade do empregado B é insalubre de grau 
máximo. 

(B) uma medida recomendada para proteger o 
empregado A é o fornecimento de luvas para 
proteção das mãos contra agentes biológicos, 
substituindo o processo de lavagem das mãos.

(C) uma medida recomendada para proteger o 
empregado B é o fornecimento de protetor 
circum-auricular que é colocado dentro do canal 
externo do ouvido.

(D) a atividade do empregado B é insalubre de grau 
médio.

(E) uma medida recomendada para proteger o 
empregado A é o fornecimento de luvas para 
proteção das mãos contra agentes biológicos, 
sendo responsabilidade do empregado a guarda 
e conservação do EPI.
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QUESTÃO 36
Em relação às vias de entrada e transmissão 
que devem constar no PPRA dos serviços de 
saúde, conforme a NR-32, é correto afirmar 
que

(A) quando a transmissão ocorre da forma indireta, 
existe a transmissão do agente biológico por 
meio de veículos ou vetores.

(B) as vias de entrada se referem ao percurso 
feito pelo agente biológico a partir da fonte de 
exposição até o hospedeiro.

(C) a entrada por via parenteral ocorre pelo contato 
direto com a pele.

(D) a entrada por via cutânea ocorre pela inoculação 
intramuscular.

(E) as vias de transmissão se referem a tecidos 
ou órgãos por onde um agente penetra em um 
organismo, podendo ocasionar uma doença.

QUESTÃO 37
Em relação aos resíduos de serviços de 
saúde, conforme a NR-32, é correto afirmar 
que

(A) os produtos químicos intermediários e resíduos 
devem constar no Cronograma de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH).

(B) os  sacos  plásticos utilizados  no   
acondicionamento  dos  resíduos de saúde  
devem ser preenchidos até 2/3 de sua 
capacidade.

(C) todos devem ter uma ficha descritiva contendo 
os procedimentos em situações de emergência.

(D) cabe ao empregador capacitar os trabalhadores 
sobre formas de reciclar os resíduos classe A.

(E) a segregação dos resíduos deve ser realizada 
no local de disposição final.

QUESTÃO 38
No setor de um hospital, pretende-se 
instalar três equipamentos que produzem 
individualmente um nível de pressão sonora 
de 75 dB(A) cada. Eles serão instalados 
em um mesmo local. Quando ligados 
simultaneamente, o nível de pressão sonora 
total será de aproximadamente:

(A) 75,00 dB(A). 
(B) 78,80 dB(A). 
(C) 79,77 dB(A).
(D) 80,10 dB(A).
(E) 225,00 dB(A).

QUESTÃO 39
Na atividade de serviços de manutenção em 
um hospital, um engenheiro de segurança 
do trabalho identificou a presença de fumos 
tóxicos em quantidade acima do limite de 
tolerância, com geração de quantidade 
variada. Sobre as medidas de controle, é 
correto afirmar que

(A) a umidificação é a medida de controle mais 
recomendada no caso apresentado.  

(B) as medidas que reduzem a concentração dos 
fumos no ambiente de trabalho devem ser 
implantadas prioritariamente em relação às 
medidas que previnem a disseminação dos 
fumos. 

(C) a velocidade de captação na ventilação local 
exaustora diminui, significativamente, com o 
aumento da distância do ponto de emissão.

(D) a ventilação geral diluidora é aconselhável para 
captar os fumos na trajetória.

(E) a ventilação geral diluidora é aconselhável para 
captar os fumos na fonte.

QUESTÃO 40
Foi comprovado pelo empregador a 
inviabilidade técnica da adoção de medidas 
de proteção coletiva. Nesse caso, deve(m) 
ser adotada(s), conforme hierarquia da NR-9, 
primeiro

(A) a utilização de equipamento de proteção 
individual – EPI.

(B) medidas que previnam a liberação ou 
disseminação de agentes nocivos à saúde no 
ambiente de trabalho.

(C) medidas de caráter administrativo ou de 
organização do trabalho.

(D) medidas que reduzam os níveis ou a 
concentração de agentes nocivos à saúde no 
ambiente de trabalho.

(E) a utilização de equipamento de proteção 
individual conjugado.

QUESTÃO 41
Sobre os equipamentos de proteção 
respiratória, é correto afirmar que

(A) nas máscaras autônomas de circuito fechado 
o ar expirado é purificado e reinspirado pelo 
usuário após corrigido o teor de oxigênio.

(B) os respiradores purificadores de ar são de dois 
tipos: motorizados e automáticos.

(C) os respiradores purificadores de ar são de quatro 
tipos: filtro químico, filtro biológico, filtro físico e 
filtro comprimido.
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(D) os respiradores de linha de ar comprimido 
funcionam apenas por meio do fluxo contínuo de 
ar.

(E) os respiradores purificadores de ar são de dois 
tipos: automáticos e semiautomáticos.

QUESTÃO 42
Um engenheiro de segurança do trabalho 
identificou que um grupo de trabalhadores 
necessita fazer intervenções em instalações 
elétricas com tensão igual a 60 volts em 
corrente alternada. Para essa situação, 
conforme a NR-10, é correto afirmar que 

(A) os trabalhadores não necessitam de treinamento, 
pois as intervenções podem ser realizadas por 
qualquer pessoa não advertida. 

(B) os trabalhadores necessitam de treinamento de 
reciclagem semestral. 

(C) o grupo de trabalhadores está sujeito à baixa 
tensão. 

(D) os trabalhadores necessitam de treinamento 
em segurança em instalações e serviços com 
eletricidade, e a carga horária mínima do 
treinamento é de 20 horas.

(E) as operações elementares de ligar e desligar os 
circuitos elétricos com tensão igual a 60 volts 
sempre podem ser realizadas por qualquer 
pessoa não advertida.

QUESTÃO 43
Sobre agentes biológicos, assinale a 
alternativa correta.

(A) A NR-15 estabelece limites de tolerância para 
certas substâncias de origem biológica.

(B) Alguns dos efeitos produzidos pelos agentes 
biológicos são infecção, hipersensibilidade e 
inflamação.

(C) Conforme a NR-15, operações que envolvem 
o manuseio de agentes biológicos podem ser 
classificadas em até três graus de insalubridade.

(D) Trabalhos ou operações em laboratórios de 
análise clínica são classificados em insalubres 
de grau máximo.

(E) Trabalhos ou operações em hospitais são 
classificados em insalubres de grau máximo.

QUESTÃO 44
O trabalhador A executa atividades que 
exigem solicitação intelectual e atenção 
constantes em um laboratório de um 
hospital. Além disso, suas atividades exigem 
sobrecarga muscular estática do pescoço, 
ombros, dorso e membros superiores e 
inferiores. Ele retornou do trabalho após 10 
dias de afastamento. Considerando essas 
informações e o disposto na NR-17, é correto 
afirmar que

(A) o índice de temperatura efetiva recomendado no 
laboratório é de 25 ºC.

(B) a exigência de produção do trabalhador A não 
necessita permitir um retorno gradativo aos 
níveis de produção vigentes na época anterior 
ao afastamento.

(C) a velocidade do ar recomendada no laboratório 
deve ser não superior a 0,95 m/s.

(D) para determinar o valor da umidade relativa 
do ar no laboratório deve-se realizar a medida 
próxima à zona auditiva dos trabalhadores.

(E) caso o trabalho realizado pelo trabalhador A 
possa ser realizado em pé o posto de trabalho 
deve ser adaptado para essa posição.

QUESTÃO 45
De acordo com a NR-32, assinale a alternativa 
correta.

(A) No processo de elaboração do PPRA, devem ser 
consideradas as atividades desenvolvidas pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 
CCIH do estabelecimento.

(B) O atendimento das exigências da NR-32 em 
relação às radiações ionizantes não desobriga o 
empregador de observar normas específicas da 
Comissão Nuclear de Energia Natural – CNEN.

(C) O vice-presidente da CIPA do estabelecimento 
de saúde deve ser o líder da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar.

(D) O presidente da CIPA do estabelecimento de 
saúde deve ser o líder da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar.

(E) O atendimento das exigências da NR-32 em 
relação às radiações ionizantes não desobriga 
o empregador de observar normas específicas 
da Agência Nuclear de Vigilância Sanitária – 
ANVISA.
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QUESTÃO 46
Em um hospital, houve a transferência 
ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, implicando em mudança 
de risco. Conforme a NR-32, o que deve ser 
feito de imediato nesse caso? 

(A) Deve-se alterar as informações do PPRA 
referentes a essa transferência.

(B) Deve-se elaborar uma análise de risco sobre 
essa transferência.

(C) Deve-se comunicar o responsável pelo PCMSO 
sobre essa transferência.

(D) Deve-se alterar as informações do ASO.
(E) Deve-se realizar uma análise preliminar de 

riscos sobre essa transferência.

QUESTÃO 47
Conforme a Lei Federal 8.213/91, equipara-se 
ao acidente do trabalho o acidente sofrido 
pelo segurado, ainda que fora do local e 
horário de trabalho, 

(A) devido a ofensa física intencional, inclusive de 
terceiro.

(B) em desabamento, inundação ou incêndio 
ocorrido na residência do segurado.

(C) na prestação espontânea de qualquer serviço à 
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 
proveito.

(D) em viagem a serviço da empresa, exceto quando 
o veículo for de propriedade do segurado.

(E) devido a ato de imprudência de terceiro.

QUESTÃO 48
Faz parte do conteúdo mínimo dos manuais 
das máquinas e equipamentos fabricados ou 
importados a partir da vigência da NR-12 as 
seguintes informações, EXCETO

(A) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou 
importador.

(B) normas observadas para o projeto e construção 
da máquina ou equipamento.

(C) diagramas, em especial a representação 
esquemática das funções de retorno.

(D) definição da utilização prevista para a máquina 
ou equipamento.

(E) riscos a que estão expostos os usuários, com 
as respectivas avaliações quantitativas de 
emissões geradas pela máquina ou equipamento 
em sua capacidade máxima de utilização.

QUESTÃO 49
Sobre qualidade, condições, uso e escolha 
do EPI, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O equipamento deve oferecer proteção adequada 
contra o risco para o qual foi fabricado.

(B) O equipamento deve ser durável, levando-se em 
conta a agressividade das condições ambientais 
em que será empregado. 

(C) O equipamento deve ajustar-se à anatomia do 
usuário, ou seja, apresentar características de 
comodidade.

(D) O equipamento deve ser confortável, ou seja, o 
trabalhador deve decidir qual EPI usar.

(E) Os EPIs usados concomitantemente, tais como 
capacete com óculos e/ou proteção auditiva, 
devem ser compatíveis entre si, confortáveis e 
não acarretar riscos adicionais.

QUESTÃO 50
Um engenheiro de segurança do trabalho 
está realizando o estudo, desenvolvimento e 
implantação de medidas de proteção coletiva 
em um hospital, conforme o disposto na NR-
9. Nesse caso, é correto afirmar que

(A) o primeiro conjunto de medidas que deve ser 
buscado, segundo a hierarquia estabelecida pela 
NR-9, é o de medidas que previnam a liberação 
ou disseminação de agentes prejudiciais à 
saúde no ambiente de trabalho.

(B) as medidas de proteção coletivas são melhores 
do que as medidas de proteção individual, pois 
não possuem limitações de proteção.  

(C) as medidas de proteção individual são melhores 
do que as medidas de proteção coletiva, pois 
não possuem limitações de proteção.

(D) o último conjunto de medidas que deve ser 
realizado, segundo a hierarquia estabelecida 
pela NR-9, é o de medidas que reduzam os 
níveis ou a concentração de agentes prejudiciais 
à saúde no ambiente de trabalho.

(E) o último conjunto de medidas que deve ser 
buscado, segundo a hierarquia estabelecida pela 
NR-9, é o de medidas que previnam a liberação 
ou disseminação de agentes prejudiciais à 
saúde no ambiente de trabalho.
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