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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 

O Sudoeste e a Casuarina 
(Joel Silveira)

 Entre a fuga do vento Nordeste e o primeiro sopro frio do 
Sudoeste, há um instante vazio e ansioso: as cigarras calam, se 
eriçam as águas da lagoa e as casuarinas, que se balançavam 
indolentes, imobilizam-se na rigidez morta e reta dos ciprestes. 
Os urubus debandam das palmeiras, os pescadores recolhem 
as velas, e daqui da varanda vejo os lagartos procurarem 
medrosos os seus esconderijos. “É o sudoeste”, penso, e logo 
ele chega carpindo penas e desgraças que não são suas. 
 “Estou vindo do mar alto, trago histórias”, diz ele com a 
sua voz agourenta. Ao que responde, enfastiada, a Casuarina: 
“Detesto as tuas histórias”. 
 Também eu, porque sei o que significa pra mim o pranto 
desatado e frio. Logo esta varanda, que o Nordeste amornara 
para o meu sono, estará tomada por tudo o que o vento ruim 
traz consigo: a baba do oceano doente, a escuma amarela e 
pútrida, o calhau sangrento, o grito derradeiro dos náufragos, 
os olhos esbugalhados das crianças afogadas que não 
entenderam o último instante, o hálito pesado do marinheiro 
que morreu bêbado e blasfemo, o lamento do grumete  que o 
mastaréu partido matou e  atirou ao mar. 
 Assim são as histórias do Sudoeste. Ouvindo-as (e tenho 
de ouvi-las, como se elas viessem de dentro de mim, como se 
por dentro eu tivesse mil frinchas por entre as quais o Sudoeste 
passa e geme) ressuscito os meus mortos e minhas tristezas 
e a eles incorporo a amargura dos incertos e a angústia 
sobressaltada dos que têm medo – tão minhas agora. E vejo, 
destacada na escuridão como uma medusa no mar, a mão 
lívida do meu pai morto, imobilizada no gesto, talvez amigo, 
que não chegou a ser feito; e os pequenos dentes do meu 
irmão Francisco, que morreu sorrindo; e escuto, nos soluços do 
vento, aquele terrível convulso regougar de Maria que a morte 
levou num mar de sangue e vômito; e tremo e me apavoro, não 
por receio de não ter enterrado para sempre meus mortos, mas 
por medo de tê-los enterrado antes de ter pago tudo o que lhes 
devia. 

Vocabulário: 

Casuarina – espécie de árvores e arbustos 
Cipreste – planta usada para arranjos às quais se associa a 
ideia de tristeza
Carpindo – capinar 
Calhau – pedra de pequena dimensão 
Grumete – graduação mais inferior da Marinha 
Mastaréu – mastro pequeno 
Regougar – soltar a voz

1) O texto estabelece uma relação entre elementos da 
natureza e os sentimentos do narrador. Isso porque: 
a)  o narrador tem medo das histórias trazidas pelo vento 

Sudoeste. 
b)  a natureza sempre provoca, no narrador, lembranças 

tristes. 
c)  as tristezas trazidas pelo vento ressuscitam as perdas 

do narrador.
d)  o vento Sudoeste foi responsável por mortes na família 

do narrador.
e)  o vento do Nordeste leva consigo lembranças do vento 

do Sudoeste. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
2 e 3 seguintes.

“as cigarras calam, se eriçam as águas da lagoa e as 
casuarinas, que se balançavam indolentes, imobilizam-se na 

rigidez morta e reta dos ciprestes.”(1º§)

2) Ocorre, nessa passagem destacada, um predomínio de 
orações: 
a)  subordinadas adverbiais. 
b)  subordinadas adjetivas. 
c)  subordinadas substantivas. 
d)  reduzidas. 
e)  coordenadas. 

3) O termo em destaque é uma locução adjetiva que se 
relaciona, por dependência sintática, com o seguinte 
vocábulo: 
a)  “rigidez”.  
b)  “imobilizam”.
c)  “morta”. 
d)  “indolentes”.
e)  “reta”. 

4) Na passagem “diz ele com a sua voz agourenta.“ (2º§), 
o pronome destacado tem como referente: 
a)  narrador.
b)  mar. 
c)  leitor. 
d)  vento. 
e)  casuarina. 

5) O emprego dos artigos, no título do texto, cumpre papel 
expressivo à medida que representam um sentido de: 
a)  especificação. 
b)  equivalência. 
c)  suavização. 
d)  relativização. 
e)  generalização. 

6) O Sudoeste e a Casuarina ganham expressividade, ao 
longo do texto, sobretudo pelo emprego da seguinte 
figura de linguagem: 
a)  metáfora. 
b)  prosopopeia. 
c)  metonímia. 
d)  hipérbole. 
e)  ironia. 

7) Em “Ao que responde, enfastiada, a Casuarina” (2º§), o 
adjetivo em destaque exerce a função sintática de: 
a)  sujeito.
b)  objeto direto. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  predicativo. 
e)  adjunto adnominal. 

8) O vocábulo  “também”, que introduz o terceiro 
parágrafo, contribui para a progressão das ideias 
estabelecendo um sentido de: 
a)  retificação. 
b)  conclusão. 
c)  adição.
d)  oposição. 
e)  explicação. 

9) No primeiro parágrafo, o emprego recorrente do 
presente do indicativo sugere: 
a)  uma ação do momento da enunciação. 
b)  uma ideia que ainda ocorrerá. 
c)  uma ação que se limita ao passado.
d)  um caráter atemporal. 
e)  um sentido de possibilidade. 
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10) Ao final do texto, pode-se inferir que o medo a que 
o narrador faz referência poderia ser provocado, 
especificamente, pelo seguinte sentimento: 
a)  tristeza.
b)  saudade.
c)  confiança.
d)  dependência.
e)  remorso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma lanchonete fez uma pesquisa com 42 clientes 
sobre a preferência entre dois lanches, sendo que cada  
cliente respondeu uma única vez. O resultado foi o  
seguinte: 23 clientes preferem hambúrguer, 6 clientes 
preferem tanto hambúrguer quanto bauru, e 9 clientes 
optaram por nenhum dos dois lanches. Desse modo, o 
total de clientes que preferem somente bauru é igual a:
a)  8
b)  9 
c)  10
d)  11
e)  12

12) O salário de Marcos é R$ 840,00 (oitocentos e quarenta  

 reais). Desse valor, ele gastou 
4
1

 
com vestimenta; 

5
2

  

 
do salário com aluguel e 

10
3

 
do salário com mercado.  

 Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do 
salário foi:
a)  R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais)
b)  R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)
c)  R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)
d)  R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
e)  R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)

13) Joana gastou 60% de 50% de 80% do valor que possuía. 
Portanto, a porcentagem que representa o que restou 
para Joana do valor que possuía é:
a)  76%
b)  24%
c)  32%
d)  68%
e)  82%

14) Uma proposição tem valor lógico falso e outra 
proposição tem valor lógico verdade. Nessas condições 
é correto afirmar que o valor lógico:
a)  da conjunção entre as duas proposições é verdade
b)  da disjunção entre as duas proposições é verdade
c)  do condicional entre as duas proposições é falso
d)  do bicondicional entre as duas proposições é verdade
e)  da negação da conjunção entre as duas proposições é 

falso

15) A negação da frase “O Sol é uma estrela e a Lua não 
é um planeta”, de acordo com a equivalência lógica, a 
frase é:
a)  O Sol não é uma estrela e a Lua é um planeta
b)  O Sol não é uma estrela ou a Lua não é um planeta
c)  O Sol é uma estrela ou a Lua é um planeta
d)  O Sol é uma estrela ou a Lua não é um planeta
e)  O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Em conformidade com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, avalie as alternativas abaixo e 
assinale a CORRETA no que diz respeito ao quórum 
determinado para os casos que em que o Conselho de 
Administração se reúne por solicitação. 
a)  Por solicitação da maioria qualificada de seus membros
b)  Por solicitação de um terço de seus membros
c)  Por solicitação de, pelo menos, dois terços de seus 

membros
d)  Por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros  
e)  Por solicitação da maioria simples de seus membros

17) Ao determinar a composição do Conselho de 
Administração da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH – o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 também determina a remuneração 
dos membros desse conselho. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que apresenta o percentual correto.
a)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 

a honorários mensais, correspondentes a quinze por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

b)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

c)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a cinco por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

d)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte e cinco 
por cento da remuneração média mensal dos Diretores 
da EBSERH

e)  Os membros do Conselho de Administração farão 
jus a honorários mensais, correspondentes a dez por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

18) Ao tratar do Órgão de Auditoria Interna da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– o regimento interno especifica quais são suas 
competências. Leia as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA.
a)  Definir estratégias para a execução de ações de 

controle nas entidades públicas e privadas, contratadas 
pela Sede e filiais

b)  Estabelecer metas, procedimentos e normas para 
auditoria e fiscalização da Sede e das filiais

c)  Examinar, em conjunto com os demais setores 
da EBSERH, instrumentos internos de controle 
administrativo de desempenho, de aplicação dos 
recursos públicos e da guarda dos bens públicos, 
conforme sua área de atuação

d)  Examinar e emitir pareceres quanto à prestação de 
contas anual e tomada de contas especial, nos termos 
da legislação em vigor

e)  Estabelecer estratégias com o objetivo de avaliar a 
legalidade e acompanhar os resultados da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos 
humanos da Sede e filiais
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19) Analise as afirmativas abaixo, que fazem referência à 
organização interna da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH –, e assinale a alternativa 
correta. 
I. A estrutura organizacional da EBSERH, compreendendo 

a Sede, as filiais e 14 unidades descentralizadas, será 
estabelecida no organograma funcional, aprovado 
pelo Conselho de Administração em conjunto com o 
Conselho Consultivo, assim como o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; o Plano de 
Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas.

II. Após aprovação pelo Conselho de Administração, os 
Planos serão submetidos à aprovação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e à subsequente 
homologação do Ministério do Trabalho. 

III. Alterações na estrutura organizacional hierárquica 
e funcional, bem como as respectivas mudanças na 
distribuição de competências poderão, a qualquer 
tempo, serem submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

IV. As definições estabelecidas pelo Conselho de 
Administração deverão contemplar as diretrizes, 
estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf).

a)  Somente os itens I e II estão corretos
b)  Somente os itens I e IV estão corretos
c)  Somente os itens II e III estão corretos
d)  Somente os itens II e IV estão corretos
e)  Somente os itens III e IV estão corretos

20) Com relação as competências da Diretoria de 
Orçamento e Finanças da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH – assinale a alternativa 
INCORRETA.
a)  Apoiar e monitorar as filiais e unidades descentralizadas 

da EBSERH no planejamento, implementação e controle 
de seus respectivos orçamentos e desempenhos 
institucionais, de acordo com as características definidas 
no planejamento da Sede

b)  Planejar, gerenciar e controlar a execução orçamentária 
e financeira da Sede, filiais e unidades descentralizadas, 
com as medidas necessárias à manutenção do equilíbrio 
financeiro da Empresa

c)  Subsidiar a Presidência, o Conselho de Administração, 
o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, com as 
informações necessárias para as decisões relacionadas 
à execução e ao desempenho do orçamento da Sede, 
filiais e unidades descentralizadas

d)  Realizar a execução orçamentária e financeira no 
âmbito da Sede

e)  Planejar, estabelecer diretrizes de gerenciamento, 
acompanhar, avaliar e controlar as conformidades 
contábeis da Sede e filiais, e registrar o movimento 
contábil da Sede

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi marco importante na 
organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus 
componentes foi o Pacto em Defesa do SUS. Sobre 
esse Pacto, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas em ações e serviços 
de saúde, de acordo com a Constituição Federal, é uma 
das ações previstas no Pacto em Defesa do SUS.

II. Despolitização da saúde e promoção da cidadania 
como estratégia de mobilização social, tendo a questão 
da saúde como um direito, estão entre as iniciativas do 
Pacto em Defesa do SUS.

III. Ampliação e fortalecimento das relações com os 
movimentos sociais, que lutam pelos direitos da saúde e 
cidadania, não é um ação prevista no Pacto em Defesa 
do SUS.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

22) A lei 8080/90 expressa que a saúde tem como fatores 
determinantes e condicionantes os abaixo, exceto: 
a) Meio ambiente
b) Renda
c) Lazer
d) Acesso aos bens e serviços essenciais
e) Nível intelectual 

23) Considerando a lei 8080/90, no que tange às atribuições 
das esferas de gestão do SUS, a implementação da 
Estratégia da Saúde da Família é atribuição:
a) Da direção federal
b) Da direção estadual
c) Não prevista na lei 
d) Da direção municipal
e) Comum às esferas municipal, estadual e federal do 

SUS

24) De acordo com a Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, a participação de órgãos, 
entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. Entre 
as representações abaixo, assinale a que não é 
contemplada pela resolução:
a) Poder legislativo
b) Entidades de defesa do consumidor
c) Entidades patronais
d) Entidades ambientalistas
e) Associações de moradores

25) Segundo o decreto presidencial 7508/2011 a instância 
de pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS é:
a) A Conferência de Saúde
b) A Comissão Intergestores
c) A Região de Saúde
d) O Conselho de Saúde
e) O Ministério ou as secretarias de saúde, conforme o 

caso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Quanto à correta aferição da pressão arterial, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas, 

pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e 
relaxado.

II. O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com 
a palma da mão voltada para cima e as roupas não 
devem garrotear o membro.

III. Medir a pressão em ambos os braços na primeira 
consulta e usar o valor do braço onde foi obtida a menor 
pressão como referência.

a) I, II e III estão corretas
b) I, II e III estão incorretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II e III estão corretas
e) Apenas III está correta

27) Assinale a alternativa correta. Para venopunção para 
coleta de exames, as veias preferencialmente utilizadas 
do membro superior, excluído o dorso da mão, são:
a) Cefálica acessória e basílica
b) Basílica mediana e cefálica
c) Basílica mediana e cefálica acessória
d) Veia mediana e cefálica
e) Veia mediana e cefálica acessória

28) Considerando o Protocolo de segurança na prescrição, 
uso e administração de medicamentos do Ministério 
da Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. As prescrições verbais devem ser restritas às situações 

de urgência/emergência, devendo ser imediatamente 
escritas no formulário da prescrição, após a 
administração do medicamento.

II. Realizar a antissepsia do local da aplicação para 
administração de medicamentos por via parenteral.

III. Não deverão ser administrados medicamentos em casos 
de prescrições vagas como: “fazer se necessário”.

a) I, II e III estão corretas
b) I, II e III estão incorretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II e III estão corretas
e) Apenas III está correta

29) Assinale a alternativa correta. A participação dos 
profissionais da equipe de saúde é fundamental no 
atendimento pré-hospitalar de pacientes com suspeita 
de infarto do miocárdio.  O oxigenoterapia foi uma 
estratégia historicamente utilizada nesse tipo de 
pacientes. De acordo com as recomendações atuais, 
essa conduta:
a) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal 

de O2 a 100%, 0,5 l/minuto
b) Não é mais indicada
c) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal 

de O2 a 100%, 2-4 l/minuto
d) Deve ser realizada, quando indicada, com cateter nasal 

de O2 a 100%, 1 l/minuto
e) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal 

de O2 a 100%, 1-2 l/minuto

30) Considerando os ambientes de trabalho, assinale a 
alternativa que contém uma estratégia que tipicamente 
é de proteção à saúde.
a) Combate ao estresse e ao assédio moral
b) Campanhas de orientação quanto ao etilismo e uso de 

drogas ilícitas
c) Campanhas de detecção do diabetes e da hipertensão 

arterial
d) Vacinação contra o tétano e hepatite B
e) Orientação quantos aos riscos biológicos para 

profissionais de saúde

31) Sobre os direitos e deveres do profissional de 
Enfermagem, assinale a alternativa incorreta, em 
relação ao que expressa o Código de Ética.
a) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, 

fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional é reponsabilidade e 
dever do profissional de Enfermagem

b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica é um direito do profissional de 
Enfermagem

c) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional, não se inclui entre os direitos e deveres do 
profissional de enfermagem

d) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional 
é um direito do profissional de Enfermagem

e) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade 
em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem 
pleitear vantagens pessoais é dever e responsabilidade 
do profissional de Enfermagem

32) Você se depara com a seguinte situação: A família de um 
trabalhador vítima de traumatismo crânio-encefálico, 
em coma profundo, considerado sem prognóstico 
positivo por parte da equipe médica solicita e é atendida 
por essa equipe que não sejam realizados mais 
procedimentos invasivos em seu familiar.  Do ponto de 
vista bioético, essa decisão:
a) Contrariou o princípio da autonomia do paciente
b) É concordante principalmente com o princípio da justiça
c) É concordante principalmente com o princípio da 

beneficência
d) É concordante principalmente com o princípio da não-

maleficência
e) Contrariou o princípio da compaixão ao paciente

33) Pode ser considerado uma agente de risco químico:
a) Calor
b) Vapores
c) Vibração
d) Ruído
e) Radiação

34) Considerando a classificação dos agentes biológicos 
quanto ao risco assinale a alternativa que contém um 
agente incluído na classe de risco 3 (risco individual 
elevado e risco moderado para a comunidade).
a) Vírus Ebola
b) Leptospira interrogans, todos os sorotipos (causadora 

da leptospirose)
c) Salmonella ssp, todos os sorotipos (causadora de 

salmonelose)
d) Clostridium tetani (causador do tétano)
e) Bacillus anthracis (causador do antraz ou carbúnculo)
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35) A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) tem por 
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e 
à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de promoção 
e assistência à saúde em geral. Considerando essa 
norma, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Considerando os riscos biológicos, o tratamento médico 

de emergência para os trabalhadores não é parte 
obrigatória do PCMSO (Programa de Controle Médico  
de Saúde Ocupacional).

II. Quanto aos riscos biológicos, as medidas para 
descontaminação do local de trabalho devem constar 
no PCMSO 

III. Em caso de exposição acidental ou incidental a riscos 
biológicos, medidas de proteção devem ser adotadas 
imediatamente, mesmo que não previstas no PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 

a) I, II e III estão corretas
b) I, II e III estão incorretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II e III estão corretas
e) Apenas III está correta

36) Assinale a alternativa correta. A dosagem da 
zincoprotoporfirina no sangue é utilizada para 
monitoramento da exposição ocupacional ao:
a) Chumbo
b) Ácido hipúrico
c) Mercúrio
d) Cádmio
e) Monóxido de carbono

37) Assinale a alternativa correta. Caracteriza grau máximo 
de insalubridade as seguintes atividades:
a) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes ou material biológico em gabinetes de 
autópsias, de anatomia e histo-anatomopatologia

b) Trabalhos e operações de exumação de corpos
c) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes em serviços de emergência
d) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes em hospitais
e) Trabalho ou operações, em contato permanente com 

carnes, glândulas, vísceras de animais portadores de 
doenças infectocontagiosas, com o a brucelose

38) Analise as alternativas abaixo e assinale a que não é 
considerada atividade ou operação perigosa.
a) Operação de carregamento de explosivos
b) Motoristas no transporte de inflamáveis líquidos e 

gasosos liquefeitos em caminhão-tanque
c) Motorista de ambulância-UTI
d) Atividades em vigilância patrimonial
e) Atividades laborais com utilização de motocicleta no 

deslocamento de trabalhador em vias públicas

39) Considere a Norma Regulamentadora 32, no que 
diz respeito às atividades com quimioterápicos 
antineoplásicos. Analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta:
I. Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser 

preparados em área exclusiva e com acesso restrito 
aos profissionais diretamente envolvidos. A área deve 
dispor no mínimo, entre outros requisitos, de vestiário 
de barreira com dupla câmara.

II. É vedado dar continuidade às atividades de manipulação 
quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento 
da cabine de segurança biológica

III. A sala de preparo deve ser dotada de Cabine de 
Segurança Biológica Classe I B1 

a) I, II e III estão corretas
b) I, II e III estão incorretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II e III estão corretas
e) Apenas III está correta

40) Considere a Norma Regulamentadora 32, no que diz 
respeito às atividades com radiações ionizantes. 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. O trabalhador que realize atividades em áreas onde 

existam fontes de radiações ionizantes deve permanecer 
nestas áreas o menor tempo possível para a realização 
do procedimento.

II. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser 
afastada das atividades com radiações ionizantes, 
devendo ser remanejada para atividade compatível com 
seu nível de formação.

III. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os 
dosímetros devem ser encaminhados para leitura no 
prazo máximo de 72 horas.

a) I, II e III estão corretas
b) I, II e III estão incorretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas III está correta
e) Apenas I e II estão corretas

41) Considere um hospital com 85 leitos de adultos e 20 
leitos pediátricos, com um total de 515 trabalhadores.  
No dimensionamento do SESMT (Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) o 
número de Enfermeiros em tempo Integral, Técnicos de 
Enfermagem do Trabalho e Técnicos de Segurança do 
Trabalho devem ser, respectivamente:
a) 0,0 e 4
b) 0,1 e 4
c) 1,1 e 4
d) 0,1 e 3
e) 1,0 e 3

42) Considere o mesmo hospital, descrito na questão 
anterior. Na composição da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes), o número de membros 
titulares e suplentes será, respectivamente, de:
a) 6 e 5
b) 4 e 4
c) 8 e 7
d) 4 e 3
e) 3 e 3

43) Entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para 
os fins de aplicação de limites de tolerância, o ruído 
que não seja ruído de impacto. De acordo com a Norma 
Regulamentadora nº 15, a máxima exposição diária 
permissível apara ruído contínuo ou intermitente de 
100 decibéis é de:
a) 2 horas
b) 1 hora
c) 1 hora e 45 minutos
d) 1 hora e 30 minutos
e) 2 horas e 15 minutos

44) A exposição ao calor deve ser avaliada através do 
“Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo” – 
IBUTG. As medições devem ser efetuadas no local onde 
permanece o trabalhador, à altura da região do corpo 
mais atingida.  Considerando um IBUTG de 30,2 em 
atividade classificada como leve (exemplo: profissional 
trabalha sentado, com movimentos moderados com 
braços e tronco), o regime de trabalho por hora deve 
ser:
a) Contínuo
b) 30 minutos de trabalho e 30 minutos de descanso
c) 15 minutos de trabalho e 45 minutos de descanso
d) 55 minutos de trabalho e 5 minutos de descanso
e) 45 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso
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45) Assinale a alternativa correta. O chumbo entra no 
corpo: 
a) Principalmente por inalação ou ingestão
b) Exclusivamente por ingestão
c) Exclusivamente por inalação
d) Principalmente por ingestão e absorção cutânea
e) Principalmente por inalação e absorção cutânea

46) São doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao 
trabalho, de acordo com a Portaria/MS n.º 1.339/1999, 
EXCETO:
a) Leishmaniose cutânea
b) Ornitose
c) Dermatofitoses (micoses cutâneas)
d) Doença de Chagas 
e) Tétano

47) O osteossarcoma (neoplasia maligna ósseo) é ao que 
tudo indica causado pela exposição a (ao):
a) Chumbo
b) Mercúrio
c) Níquel
d) Radiação ionizante
e) Benzeno

48) Leucemias têm relação causal, principalmente, com 
exposição ocupacional a (ao):
a) Benzeno
b) Cádmio
c) Berílio
d) Fósforo vermelho
e) Sílica

49) Os sinais e sintomas de LER/DORT são múltiplos 
e diversificados. Analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). A seguir, assinale 
a alternativa que contém a sequência correta, de cima 
para baixo:
(  ) dor espontânea ou à movimentação passiva, ativa ou 

contra-resistência.
(  ) dificuldades para o uso dos membros, particularmente 

das mãos, e, mais raramente, sinais inflamatórios e 
áreas de hipotrofia ou atrofia.

(  ) alterações sensitivas de fraqueza, cansaço, peso, 
dormência, formigamento, sensação de diminuição, 
perda ou aumento de sensibilidade, agulhadas e 
choques. 

a) F, F, F
b) V, V, F
c) V, V, V
d) F, V, F
e) F, F, V

50) O diagnóstico de episódio depressivo requer a 
presença de pelo menos cinco sintomas entre alguns 
considerados característicos. Assinale aquele que não 
se inclui entre esses sintomas:
a) Diminuição da capacidade de pensar e de se concentrar
b) Crises agudas de medo
c) Humor triste
d) Fadiga
e) Agitação


