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Realização 
 

 

 
 

Cargo 107 – Enfermeiro – Saúde do Trabalhador  
 

INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico 

estão corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Os homens se educam entre si. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da 
prova. 

• Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da 
sala. 

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de 

material transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) 
campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim:

Data e horário 
da prova: 

 
Domingo 

 
1º/12/2013 

 
15 horas 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 10 
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1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

34 

 

 

37 

38 

Inclusão social de pessoas com transtornos mentais: a 
construção de redes sociais na vida cotidiana 

 
 O suporte oferecido pelas redes sociais é um aspecto 
fundamental para a inclusão social de pessoas com 
transtornos mentais. Em um contexto onde elas 
frequentemente encontram dificuldades para participar do 
mercado de trabalho, outros caminhos que promovam a 
inclusão social são ainda mais valorizados. 
 As redes sociais são de extrema importância para 
todos, elas proporcionam a organização da identidade por 
meio do olhar e das ações de outras pessoas. A rede de 
relações que oferece suporte a uma pessoa na sociedade não 
se restringe à família, mas inclui todos os vínculos 
interpessoais significativos do sujeito: as relações de 
trabalho, de amizade, de estudo e da comunidade. 
 O indivíduo não faz parte de apenas uma 
comunidade, mas de múltiplas; sua identidade se expressa 
neste conjunto de pertencimentos. É a partir das comunidades 
ás quais pertence que o indivíduo reconhece a si mesmo,
toma conhecimento de seus interesses e canaliza seus afetos.  
 Apesar da importância das redes sociais na vida 
cotidiana das pessoas, nem sempre aquelas com transtornos 
mentais têm acesso a novos contatos, ou não conseguem 
manter e formar as redes, devido ao contexto social em que 
imperam a discriminação e o preconceito.  
 A forma como os usuários se relacionam com os 
outros reflete a maneira de a sociedade aceitar e incluir essa 
população, e tem efeitos em como as pessoas com transtornos 
mentais se percebem acolhidas e se sentem pertencentes à 
sociedade. Considerando a importância das redes sociais para 
a inclusão das pessoas com transtornos mentais, esta é uma 
questão que deve ser tratada pelos profissionais e pelos 
serviços de saúde mental. 
 A inclusão social significa, na prática, que a 
sociedade precisa acolher e incluir as pessoas com 
transtornos mentais. Esta não é uma tarefa apenas para os 
familiares e serviços de saúde mental; a comunidade como 
um todo precisa ter uma atitude de inclusão ativa. Isto
significa que é preciso transformar a maneira de ver as 
pessoas com transtornos mentais como os “outros”. 
  

SALLES, Mariana Moraes; BARROS, Sônia. In: Revista Ciência & Saúde 

Coletiva, vol.18, no 7, Rio de Janeiro, jul. 2013, com adaptações.
 

QUESTÃO 1 _______________________  
Português Clara Etiene 2 
A respeito da construção do primeiro parágrafo e à luz da 
gramática normativa da língua portuguesa, é correto afirmar 
que 
 
(A) o pronome “elas” (linha 3) refere-se à expressão 

“redes sociais” (linha 1). 
(B) o vocábulo “onde” (linha 3) poderia ser substituído por 

aonde, sem acarretar prejuízo sintático ou semântico. 
(C) o núcleo do sujeito da primeira oração é “redes sociais”. 
(D) o vocábulo “que” (linha 5) tem valor de pronome 

relativo e desempenha função de sujeito. 
(E) a vírgula utilizada no segundo período é facultativa. 

QUESTÃO 2 ________________________  
Português Clara Etiene 1 
Considerando a importância das redes sociais para a inclusão 
de pessoas com transtornos mentais e com base nas 
informações do texto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Embora possam proporcionar a inclusão social de 

sujeitos com transtornos, as redes sociais oferecem 
um risco à constituição da identidade, o que pode 
agravar o quadro clínico do indivíduo. 

(B) As redes sociais funcionam como importante suporte 
para a interação social de pessoas com transtornos, 
mas trazem consigo limitações já arraigadas no 
próprio contexto social. 

(C) A família é a mais importante rede de 
relacionamentos na vida do sujeito, no entanto há 
outras redes oriundas de relacionamentos de segunda 
ordem, as quais podem ser transferidas para o mundo 
virtual. 

(D) As interações com outros sujeitos, nas redes sociais, 
não devem ser consideradas por médicos e nem por 
outros profissionais da saúde, no que se refere ao 
tratamento de pacientes com transtornos mentais.  

(E) Mais importante do que superar o preconceito e a 
discriminação, é preciso investir nas redes sociais 
como novas formas de relacionamento que trarão 
desafios ainda desconhecidos. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
Português Clara Etiene 1 
No último parágrafo do texto, o autor conclui sua tese 
afirmando que “[...] é preciso transformar a maneira de ver as 
pessoas com transtornos mentais como os ‘outros’” (linhas 
37 e 38). A respeito desse período, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Para transformar a maneira como as pessoas com 

transtornos mentais são vistas, é preciso que 
observemos exaustivamente as dificuldades dos 
outros. 

(B) Mudar a forma de ver as outras pessoas, incluindo-as 
ativamente, significa que cada um precisa auxiliar, 
com mais humanidade, os seres mais excluídos. 

(C) A grande transformação social se dará pela negação 
da exclusão, uma vez que todos podem participar 
ativamente da construção de uma nova forma de ver 
aqueles que sofrem de transtornos. 

(D) O uso das aspas chama a atenção para o pronome 
indefinido “’outros’”, sugerindo que este vocábulo 
funciona como palavra-chave e a significação dele 
pode extrapolar o sentido literal. 

(E) O período é utilizado para explicar a ideia de 
inclusão ativa, segundo a qual o próprio sujeito que 
se sente marginal consegue transformar sua situação 
de interação social, passando de excluído para 
incluído.  

 



 

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA ASSISTENCIAL – EBSERH          107 – Enfermeiro – Saúde do Trabalhador PÁGINA 3/10 
 

Texto 2 para as questões de 4 a 7. 
 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 
 

 O Ministério da Saúde realiza evento para apresentar 
a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e o balanço de 
transplante do primeiro semestre deste ano. O Brasil é 
referência mundial na área. Atualmente, 95% das cirurgias no 
País são realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Após a 
solenidade, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atenderá 
a imprensa. 
 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/13433/
162/ministerio-da-saude-apresenta-o-balanco-de-transplantes-

e-a-campanha-nacional-de-doacao-de-orgaos.html>. 
Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

 

QUESTÃO 4 _______________________  
Edson Português 1 
Com base nas informações do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O objetivo principal do evento realizado pelo 

Ministério da Saúde é apresentar a Campanha 
Nacional de Doação de Órgãos. 

(B) Quando o assunto é transplante de órgãos, o Brasil é 
referência no mundo, pois 95% das cirurgias 
realizadas no País são nessa área. 

(C) No Brasil, 95% das cirurgias para transplante de 
órgãos são, atualmente, realizadas no Sistema Único 
de Saúde. 

(D) 95% das cirurgias realizadas no Sistema Único de 
Saúde são para transplante de órgãos. 

(E) O ministro da Saúde, após a solenidade organizada e 
realizada por Alexandre Padilha, poderá atender a 
imprensa. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
Edson Português 2 
Caso fosse necessário substituir os termos destacados, no 
período “apresentar a Campanha Nacional de Doação de 
Órgãos e o balanço de transplante do primeiro semestre deste 
ano.” (linhas de 1 a 3), por apenas um pronome oblíquo, a 
nova redação, conforme a norma padrão, deveria ser 
 
(A) apresentá-las. 
(B) apresentá-los. 
(C) apresentar-lhe. 
(D) apresentar-lhes. 
(E) apresentar-los. 
 

QUESTÃO 6 _______________________  
Edson Português 1 e 2 
Considerando a norma padrão, assinale a alternativa correta 
sobre o emprego dos mecanismos de coesão no texto e a 
relação entre as partes que o compõem. 
  
(A) A conjunção “para” (linha 1) introduz uma ideia de 

finalidade e poderia ser substituída por afim de. 
(B) A conjunção “e” (linha 2), excepcionalmente, foi 

empregada como um conectivo adversativo. 
(C) No trecho “Após a solenidade” (linhas 5 e 6), o 

termo destacado retoma “evento” (linha 1), por isso 
poderia ser substituído por esta solenidade 

(D) O pronome “deste” (linha 3) não poderia, sob 
hipótese alguma, ser substituído por desse. 

(E) A conjunção “Após” (linha 5) foi empregada para 
expressar uma ideia de consequência. 

QUESTÃO 7 ________________________  
Edson Português 2 
São acentuados pela mesma regra os vocábulos 
 
(A) “Ministério” e “Saúde”. 
(B) “Saúde e “Órgãos”. 
(C) “referência” e “área”. 
(D) “é” e “País”. 
(E) “País” e “Único”. 
 
Texto 3 para as questões de 8 a 10. 
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A incapacidade de ser verdadeiro 
 
 Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou 
em casa dizendo que vira no campo dois dragões da 
independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 
 A mãe botou-o de castigo, mas, na semana 
seguinte, ele veio contando que caíra, no pátio da escola, 
um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, 
e ele provou e tinha gosto de queijo. 
 Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, 
como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando 
o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra 
passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um 
tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe 
decidiu levá-lo ao médico. 
 Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a 
cabeça: 
 — Não há nada a fazer, Dona Coló. Esse menino é 
mesmo um caso de poesia. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Histórias para o Rei. Rio de 
Janeiro: Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S.A, 1997, p. 26, com 

adaptações.
 

QUESTÃO 8 ________________________  
Edson Português 2 
Sobre os aspectos gramaticais que envolvem o 2o período do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) De acordo com a norma padrão, o trecho “Um dia, 

chegou em casa” (linhas 1 e 2) deveria ser escrito da 
seguinte maneira: Um dia, chegou a casa. 

(B) A oração “que vira no campo dois dragões da 
independência” (linhas 2 e 3) desempenha o papel de 
objeto indireto em relação à anterior. 

(C) A redação o qual cuspia fogo e lia fotonovelas 
poderia substituir a oração “cuspindo fogo e lendo 
fotonovelas” (linha 3). 

(D) A oração “cuspindo fogo” (linha 3) apresenta sujeito 
indeterminado. 

(E) “fogo” (linha 3) e “fotonovelas” (linha 3) 
desempenham funções sintáticas diferentes. 

 

QUESTÃO 9 ________________________  
Edson Português 2 
Se, em “A mãe botou-o de castigo” (linha 4), fosse inserido o 
advérbio não logo após o substantivo “mãe”,  
 
(A) a mesóclise seria obrigatória. 
(B) a ênclise seria facultativa. 
(C) a próclise seria proibida. 
(D) a próclise seria facultativa. 
(E) a próclise seria obrigatória. 
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QUESTÃO 10 ______________________  
Edson Português 1 e 2 
No início do 2o parágrafo, a conjunção “mas” (linha 4) foi 
empregada para 
 
(A) introduzir uma informação que quebra a expectativa 

gerada pela oração anterior. 
(B) apresentar uma explicação para o fato relatado na 

oração anterior. 
(C) indicar uma ideia de causa em relação à oração 

anterior. 
(D) relacionar duas informações que se complementam 

sintaticamente. 
(E) apresentar um fato que corresponde à intenção da 

mãe ao castigar Paulo. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Considere hipoteticamente que nos 38 alunos de uma classe, 
em determinada comunidade carente, foram medidas as 
alturas e os pesos, e comparados com a altura e o peso 
padrões para cada idade. Verificou-se que o número de 
alunos que atingiram o peso padrão da própria idade era: 

a) o triplo dos alunos que atingiram peso e altura 
padrões para a idade;  

b) o dobro dos alunos que atingiram altura padrão para 
a idade; 

c) a metade dos alunos que não atingiram peso e nem 
altura padrões para a idade. 

Nessa classe, o número de alunos que atingiram o peso 
padrão da própria idade é 
 
(A) 6. 
(B) 12. 
(C) 15. 
(D) 18. 
(E) 24. 
 

QUESTÃO 12 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Dos assinantes de um jornal, 25% assinam para a semana 
inteira e há 9.360 que assinam apenas para os fins de semana. 
Sendo essas as únicas modalidades de assinatura possíveis, o 
número de assinantes desse jornal é  
 
(A) 10.880. 
(B) 11.700. 
(C) 12.480. 
(D) 16.380. 
(E) 18.720. 
 

QUESTÃO 13 ______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 1 
Considerando a sequência: 4, -1, 5, -3, 6, -5, 7, -7, 8, -9, ...., 
qual a posição ocupada por -21 e qual seu antecessor na 
sequência, respectivamente? 
 
(A) 22a e 13. 
(B) 22a e 15. 
(C) 20a e 13. 
(D) 21a e 14. 
(E) 22a e 14. 

QUESTÃO 14 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 2 
Um médico, que vive em uma comunidade rural, recebeu a 
informação de um indígena visitante sobre quatro plantas – 
verde clara de folhas pequenas, verde clara de folhas 
grandes, verde escura de folhas pequenas e verde escura de 
folhas grandes – e suas finalidades, segundo o indígena, não 
necessariamente nessa ordem – tosse, febre, dor, pneumonia. 
Identificou com etiquetas, mas elas se perderam em uma 
enchente. No entanto, ele se lembrava de três fatos: a escura 
grande era para pneumonia; para a dor, era alguma das 
claras, as que serviam para tosse não eram pequenas. 
Raciocinando, conseguiu recuperar as informações e 
constatou que as plantas clara grande, escura pequena, escura 
grande e clara pequena serviam, respectivamente, para 
 
(A) Dor, pneumonia, tosse, febre. 
(B) Tosse, pneumonia, febre, dor.  
(C) Dor, tosse, pneumonia, febre.  
(D) Tosse, dor, pneumonia, febre.  
(E) Tosse, febre, pneumonia, dor. 
 

QUESTÃO 15 _______________________  
Raciocínio Lógico Nilza 2 
Em uma comunidade, 

�

�
 dos membros têm, no máximo, 60 

anos de idade, dos quais 
�

�
  estudam e, desses que estudam, 

60% são mulheres, correspondendo a 18. O total de membros 
da comunidade é 
 
(A) 180. 
(B) 150. 
(C) 120. 
(D) 90. 
(E) 60. 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
Rui Legislação 1 
No que se refere ao exercício das finalidades institucionais 
da EBSERH, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As atividades de prestação de serviços de assistência 

à saúde descritas nas referidas finalidades estão 
inseridas preferencialmente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

(B) É previsto expressamente na lei que autorizou a 
criação da EBSERH o ressarcimento das despesas 
com o atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência à 
saúde. 

(C) No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará as 
orientações da Política Nacional de Saúde, de 
responsabilidade do Ministério da Educação. 

(D) Não é possível o atendimento de consumidores e 
respectivos dependentes de planos privados de 
assistência à saúde, haja vista o caráter integral e 
exclusivo da prestação de serviços a serem prestados 
pela EBSERH no âmbito de suas finalidades. 

(E) As suas competências coincidem integralmente com 
aquelas finalidades. 
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QUESTÃO 17 ______________________  
Rui Legislação 1 
A Lei Federal nº 12.550/2011, que autorizou a criação da 
EBSERH, dispôs, dentre outros assuntos, sobre a 
possibilidade de criação de subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social.  
Considerando essa informação assinale a alternativa que 
apresenta um dispositivo não alcançado pela mencionada lei 
às referidas subsidiárias da EBSERH. 
 
(A) Denominação dos órgãos estatutários. 
(B) Cláusulas do seu contrato com as instituições 

federais de ensino ou instituições congêneres. 
(C) Forma de sua contratação pela administração 

pública.  
(D) Composição do capital social. 
(E) Prazo para reativação de leitos e serviços inativos por 

falta de pessoal. 
 

QUESTÃO 18 ______________________  
Rui Legislação 2 
Uma das cláusulas a seguir poderá, independentemente de 
alteração na sua lei autorizadora de criação ou no seu 
Estatuto Social, deixar de ter inclusão obrigatória nos 
contratos em que as instituições federais de ensino ou 
instituições congêneres aderem à EBSERH.  Tal cláusula 
poderá deixar de ser prevista como obrigatória nos referidos 
contratos somente em face de alteração no Regimento 
Interno da EBSERH.  Com base nessa informação, assinale a 
alternativa que apresenta essa cláusula. 
 
(A) As metas de desempenho, indicadores e prazos de 

execução a serem observados pelas partes. 
(B) A respectiva sistemática de acompanhamento e 

avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem 
aplicados. 

(C) Os mecanismos de controle social. 
(D) A previsão de que a avaliação de resultados obtidos, 

no cumprimento de metas de desempenho e 
observância de prazos pelas unidades da EBSERH, 
será usada para o aprimoramento de pessoal e 
melhorias estratégicas na atuação perante a 
população e as instituições federais de ensino ou 
instituições congêneres, visando ao melhor 
aproveitamento dos recursos destinados à EBSERH. 

(E) As obrigações dos signatários. 
 

QUESTÃO 19 ______________________  
Rui Legislação 3 
Conforme previsão no Estatuto Social da EBSERH, compete 
o controle social à (ao) 
 
(A) Ouvidoria da EBSERH. 
(B) Ministro da Educação. 
(C) Conselho Consultivo da EBSERH. 
(D) Assessoria de Comunicação Social da EBSERH. 
(E) Conselho Fiscal da EBSERH. 

QUESTÃO 20 _______________________  
Rui Legislação 3 
A EBSERH tem representação indicada pela Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (ANDIFES) no(a) 
 

(A) Conselho de Administração. 
(B) Conselho Consultivo. 
(C) Diretoria Executiva. 
(D) Conselho de Administração e no Conselho 

Consultivo. 
(E) Conselho Fiscal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS  
Questões de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Uma das preocupações dos cidadãos e dos profissionais de 
saúde de determinado município brasileiro refere-se ao fato 
de a continuidade da assistência aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) não ser adequada, em função de a 
capacidade de articulação entre os gestores de saúde ainda 
ser incipiente. Além disso, não se prioriza quem mais precisa 
de atendimento considerando a maior vulnerabilidade social, 
dado que todos têm acesso aos serviços de saúde. Com base 
na situação hipotética apresentada, assinale a alternativa que 
indica, respectivamente, os princípios do SUS que buscam 
atender realidades como as mencionadas nesse caso. 
 

(A) Universalidade e hierarquização. 
(B) Participação popular e universalidade. 
(C) Regionalização e equidade. 
(D) Equidade e hierarquização. 
(E) Universalidade e equidade. 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
O secretário municipal de Saúde de um município brasileiro 
questiona o prefeito sobre a atuação do Conselho de Saúde 
para na prestação de contas dessa localidade, dentre outros 
questionamentos. Quanto a esse caso hipotético e 
considerando a importância da participação social no Sistema 
Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa que apresenta a 
correta afirmação desse prefeito. 
 

(A) O Conselho Municipal de Saúde tem poder 
consultivo e pode ter vistas, mas não veto, a qualquer 
das prestações de contas. 

(B) Somente poderão votar, nesses casos, os membros 
titulares e suplentes, representantes da gestão. 

(C) A avaliação do plano municipal de saúde e das 
prestações de contas da gestão são exemplos de 
possibilidades legais de interferência direta dos 
conselhos municipais de saúde. 

(D) A existência do Conselho Municipal de Saúde pode ser 
revogada pelo gestor, se percebido que esse conselho 
atrapalha os repasses de recursos ao município. 

(E) A execução direta da política de saúde é função dos 
órgãos de controle social. 
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QUESTÃO 23 ______________________  
 
Entidades representativas de profissões da saúde desejam 
elaborar uma campanha publicitária com as premissas 
constitucionais da seguridade social e do direito à saúde, 
decidindo, assim, contratar uma empresa de comunicação e 
orientá-la sobre o assunto. Com relação a essa situação 
hipotética, assinale a alternativa que indica a orientação 
correta das entidades para que a campanha esteja conforme a 
Constituição Federal de 1988. 
 
(A) O direito à saúde é assegurado por contribuições de 

empregadores, sendo a dispensa da contribuição dos 
trabalhadores um importante dispositivo 
constitucional que garante a universalidade do 
atendimento. 

(B) As ações e os serviços públicos de saúde constituem 
um sistema único e integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada, tendo a participação da comunidade 
como uma das diretrizes sob a qual se organiza o 
sistema. 

(C) O atendimento integral prevê curativas e preventivas, 
com prioridade às ações que reabilitam os 
indivíduos, sem prejuízo às de prevenção de doenças. 

(D) Diante da escassez de alguns serviços de alta 
complexidade tecnológica, a participação de empresa 
estrangeira que decidir investir na saúde do País e 
compor o Sistema Único de Saúde é livre e 
assegurada pela Constituição Federal. 

(E) Os pescadores artesanais e os garimpeiros são 
exemplos de cidadãos que estão desobrigados de 
contribuições sociais. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Sobre a concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo 
como base sua Lei Orgânica e o Decreto Presidencial no 
7.508/2011, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A saúde é colocada como um direito de todos, cuja 

assistência deve ser assegurada em um sistema 
integral, com vistas às atividades curativas e, em 
menor escala, às preventivas. 

(B) O sistema de saúde deve estar organizado em uma 
rede hierarquizada na qual os serviços controlados 
pelas secretarias de Estado da Saúde têm supremacia 
sobre os serviços municipais. 

(C) Os recursos aplicados na saúde são provenientes da 
União e repassados para estados e municípios, os 
quais têm a responsabilidade de fixar as ações com 
base apenas no recurso transferido.   

(D) As ações de vigilância sanitária e epidemiológica não 
são atribuições do SUS. 

(E) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME) é um dos instrumentos do SUS para 
atendimento aos usuários, devendo conter apenas 
medicamentos com registro concedido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

QUESTÃO 25 _______________________  
 

Diante de um paciente atendido em um ambulatório de 

especialidades do Sistema Único de Saúde e de outro que vai 

a óbito em uma unidade de saúde da rede pública ou privada, 

as informações preenchidas pelo médico relativas, 

respectivamente, aos dados de atendimento sobre o 

diagnóstico do paciente e à Declaração de Óbito são 

importantes para os sistemas de informação em saúde. 

Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica as 

siglas correspondentes aos nomes dos sistemas que devem 

ser alimentados com os dados das situações hipotéticas. 
 

(A) SINASC e SIAB. 

(B) SINAM e SIH. 

(C) SIAB e SIH. 

(D) SIA e SIM. 

(E) SIM e SIH. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
Específica Samela 2 
De acordo com a Lei no 7.498/1986, que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada 
pela instituição de saúde não pode ser realizada pelo 
enfermeiro. 

(B) Participação em projetos de construção ou reforma 
de unidades de internação é terminantemente vetada 
ao enfermeiro. 

(C) Realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação 
de anestesia local, quando necessárias, nunca podem 
ser atribuições do enfermeiro. 

(D) Execução do parto com distorcia pode ser realizada 
pelo enfermeiro. 

(E) Direção do órgão de enfermagem integrante da 
estrutura básica da instituição de saúde, pública ou 
privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem são consideradas atribuições do 
enfermeiro. 

 

QUESTÃO 27 _______________________  
Específica Samela 2 
Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a  
Lei no 7.428/1986, uma das responsabilidades do auxiliar de 
enfermagem. 
 
(A) Deixar que sinais e sintomas sejam percebidos 

somente pelos enfermeiros e médicos. 
(B) Executar ações de tratamento complexas. 
(C) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
(D) Ser subordinado exclusivamente ao enfermeiro, sem 

participação na equipe de saúde. 
(E) Realizar prescrição de enfermagem sob supervisão 

do enfermeiro. 
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QUESTÃO 28 ______________________  
Específica Samela 2 
Na formação do enfermeiro, a bioética tornou-se disciplina 
de grande relevância para os serviços de saúde. Essa 
relevância está relacionada à(ao) 
 
(A) aumento do faturamento dos serviços de saúde, 

comparado à exigência pelo público de um bom 
atendimento. 

(B) fato de que a bioética, como disciplina do curso de 
enfermagem, deve vir articulada com a vivência 
prática, para que se aproveite e estimule a reflexão 
crítica por parte dos novos enfermeiros. 

(C) fato de que os professores e orientadores, por serem 
mais experientes, não necessitam de reciclagem, pois 
possuem a vivência prática. 

(D) ausência de necessidade de avaliação crítica por 
parte do enfermeiro, pois ele já tem conhecimento 
intuitivo sobre bioética. 

(E) bom atendimento ao paciente, exclusivamente e 
independentemente do sacrifício do trabalho da 
enfermagem. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
Específica Samela 9 
Um dos componentes iniciais da Política Nacional de 
Atenção às Urgências foi a implantação do SAMU, que é 
contatado pelo número 192 e presta atendimento em 
ambulâncias de suporte avançado e suporte básico de vida. A 
sigla SAMU significa 
 
(A) Serviço de Atendimento Médico de Urgência. 
(B) Serviço de Atendimento Mútuo de Urgência. 
(C) Serviço de Avaliação Móvel de Urgência. 
(D) Serviço de Avaliação Médica de Urgência. 
(E) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
 

QUESTÃO 30 ______________________  
Específica Samela 7 
No processo de Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), a realização das ações levantadas e 
determinadas pelo enfermeiro está contida em qual etapa?  
 
(A) Coleta de dados. 
(B) Diagnóstico de enfermagem. 
(C) Implementação. 
(D) Planejamento. 
(E) Avaliação. 
 

QUESTÃO 31 ______________________  
Específica Samela 7 
Considere hipoteticamente que um paciente submetido a 
hemodiálise apresenta características que precisam ser 
avaliadas e diagnosticadas pelo enfermeiro no processo de 
sistematização da assistência de enfermagem. Dentro dos 
diagnósticos da NANDA, qual item representa um 
diagnóstico de enfermagem real nesse paciente dialisado?  
 
(A) Risco para infecção. 
(B) Risco para desequilíbrio de volume de líquidos. 
(C) Risco para desequilíbrio eletrolítico. 
(D) Volume de líquidos excessivo. 
(E) Risco para glicemia instável. 

QUESTÃO 32 _______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
De acordo com o Decreto no 94.406/1987, são incumbências 
privativas do enfermeiro a(o) 
 
(A) consulta e a prescrição da assistência de enfermagem 

e a prescrição de medicamentos previamente 
estabelecidos em programas de saúde pública e em 
rotinas aprovadas pela instituição. 

(B) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, 
a preparação de pacientes para exames, as consultas 
e os tratamentos, bem como a administração de 
medicamentos via oral e parenteral. 

(C) realização de curativos, a oxigenoterapia, a 
nebulização e o enteroclisma, além da coleta de 
material para exames laboratoriais. 

(D) prestação de cuidados de enfermagem pré e pós-
operatórios, a circulação em salas de cirurgia de 
pequeno porte, bem como a execução de atividades 
de desinfecção e esterilização. 

(E) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, 
a coleta de material para exames laboratoriais, além 
de execução das atividades de desinfecção e 
esterilização. 

 

QUESTÃO 33 _______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X  
Em relação aos serviços privados no Sistema Único de 
Saúde, a participação complementar será formalizada 
mediante  
 
(A) contrato ou convênio. 
(B) lei específica. 
(C) concessão ou permissão de serviços públicos. 
(D) delegação de competência.  
(E) decreto do chefe do Poder Executivo. 
 

QUESTÃO 34 _______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
O Protocolo Operacional Padrão (POP) descreve, de forma 
sistematizada e padronizada, uma atividade técnico-
assistencial ou administrativa com o intuito de atingir 
determinado resultado esperado, livre de variações. Acerca 
desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Deverá ser revisado com uma periodicidade definida 

posteriormente, com o intuito de avaliar resultados.  
(B) Estimular as organizações, para a melhoria dos 

processos de trabalho e resultados, não abrange a 
garantia de índices de segurança e qualidade. 

(C) O POP é construído e fundamentado na legislação 
vigente; com isso não é necessário fundamentação 
científica.  

(D) A elaboração do POP pode ser feita a partir de 
revisão de norma ou rotina já existente na instituição.  

(E) Tem como objetivo orientar as execuções das ações e 
punir os erros cometidos. 
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QUESTÃO 35 ______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
Para o bom desempenho das atividades administrativas, o 
enfermeiro participante do Sistema Único de Saúde deve 
conhecer os programas 
 
(A) de governo e os direitos dos profissionais de saúde. 
(B) de formação dos profissionais da saúde. 
(C) de educação continuada. 
(D) específicos voltados ao controle das doenças  

crônico-degenerativas. 
(E) de governo para atender o cidadão na situação de 

saúde-doença. 
 

QUESTÃO 36 ______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
Para o enfermeiro realizar o dimensionamento de pessoal de 
enfermagem, é necessário que sejam seguidas as seguintes 
fases, sequencialmente: 
 
(A) reconhecimento da situação, utilização do método 

universal de dimensionamento e avaliação dos 
resultados. 

(B) reconhecimento da situação, cálculo de pessoal de 
enfermagem e avaliação dos resultados. 

(C) utilização do método universal de dimensionamento, 
conhecimento da instituição e avaliação dos resultados. 

(D) cálculo de pessoal, índice de segurança técnica e 
avaliação dos resultados. 

(E) reconhecimento da situação, índice de segurança 
técnica e avaliação dos resultados. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
A literatura estabelece diferenças entre líderes e 
administradores (gerentes). Considerando isso, assinale a 
alternativa que apresenta característica(s) de líder.  
 
(A) Traça objetivos que possam estabelecer paradigmas. 
(B) Faz com que as pessoas desenvolvam e repitam 

fórmulas.  
(C) Enfatiza o controle organizacional e pede resultados. 
(D) Faz com que as pessoas queiram fazer e define metas 

com os colaboradores. 
(E) Tem fonte legítima de poder formal oriundo da 

própria posição e enfatiza a autoridade. 
 

QUESTÃO 38 ______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
A evolução da ciência possibilitou a compreensão da 
importância de pesquisar para constituir o saber, fazendo surgir 
a necessidade de se desenvolver um corpo de conhecimento 
específico, o que seria possível somente pela elaboração de 
teorias próprias. Com base nisso, assinale a alternativa que 
associa corretamente a teoria e o respectivo teorista. 
 
(A) Teoria da enfermagem transcultural: Madeleine M. 

Leininger. 
(B) Teoria do cuidado transpessoal: Martha Elizabeth 

Rogers. 
(C) Teoria humanística e humanitária: Jean Watson. 
(D) Teoria do déficit de autocuidado: Hildegard E. 

Peplau. 
(E) Teoria do relacionamento interpessoal: Dorothea Orem. 

QUESTÃO 39 _______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
O planejamento estratégico é um processo administrativo que 
combina características básicas que servem como 
instrumento para o gerenciamento da assistência de 
enfermagem. Acerca desse tema, assinale a alternativa que 
apresenta uma condição necessária para efetivação de um 
planejamento estratégico. 
 
(A) Identificação de técnicas apropriadas para efetivá-lo. 
(B) Desenvolvimento de estratégia para atingir as metas. 
(C) Coordenação do planejamento ao nível da unidade. 
(D) Requisição de qualidades de liderança. 
(E) Análise dos avanços tecnológicos projetados. 
 

QUESTÃO 40 _______________________  
Específica Comum Elzijanesmarte X 
O processo de enfermagem é um método para organização e 
prestação do cuidado na área. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) As intervenções da NIC estão relacionadas aos 

diagnósticos de enfermagem e prontamente 
constroem resultados dispostos em ordem alfabética. 

(B) Nursing Outcomes Classification (NOC) denomina e 
descreve as intervenções que os enfermeiros 
executam. 

(C) O diagnóstico de enfermagem é definido pela 
NANDA como julgamento clínico sobre as respostas 
individuais, familiares ou comunitárias aos atuais ou 
potenciais problemas de saúde. 

(D) Horta (1979) fundamentou a teoria da enfermagem 
transcultural. 

(E) NANDA refere-se a diagnósticos de enfermagem 
fundamentados em diagnósticos médicos.  

 

QUESTÃO 41 _______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 10.4 
Sobre os fatores de risco e a segurança do trabalhador de 
enfermagem, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As atividades insalubres são imprescindíveis, pois 

podem provocar efeitos adversos à saúde do 
profissional. 

(B) A fórmula ideal para a vida humana consiste em 
manter em equilíbrio os componentes biológicos e 
psíquicos da personalidade e os fatores sociais e do 
ambiente. Quando o desequilíbrio persiste, o 
trabalhador conserva o próprio estado de saúde e 
mantém uma sensação de bem-estar. 

(C) O excesso da jornada de trabalho não causa 
alterações no ritmo biológico do trabalhador, tais 
como fadiga e desequilíbrio nutricional. 

(D) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao 
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para 
higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete 
líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de 
abertura sem contato manual.  

(E) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho 
com os equipamentos de proteção individual e as 
vestimentas utilizadas nas respectivas atividades 
laborais. 
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QUESTÃO 42 ______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 10.4 
Em relação à NR 32, o trabalhador que realiza atividades em 
áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve  
 
(A) estar capacitado inicialmente e de forma continuada 

em proteção radiológica. 
(B) usar os EPI adequados para a maximização dos 

riscos. 
(C) estar sob monitoração individual de dose de radiação 

ionizante, nos casos em que a exposição seja 
doméstica.  

(D) permanecer nessas áreas o maior tempo possível, 
para a realização do procedimento. 

(E) abster-se de conhecimento dos riscos radiológicos 
associados ao próprio trabalho. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 13.2 
No que se refere ao gerenciamento e ao descarte de resíduos 
em serviços de saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Alguns desinfetantes são perigosos e tóxicos, 

podendo causar danos à pele e às mucosas. Portanto, 
é prescindível o uso de equipamentos de proteção 
individual na manipulação deles. 

(B) Os resíduos perfurocortantes devem ser 
acondicionados em recipientes flexíveis com sistema 
de fechamento e de identificação adequados, antes de 
serem lançados em sacos plásticos. 

(C) Os resíduos classificados como comuns podem ser 
acondicionados em sacos plásticos de qualquer cor. 

(D) A autoclavagem é exclusivamente indicada para 
resíduos impermeáveis ao calor. 

(E) O formaldeído, o glutaraldeído e o peróxido de 
hidrogênio apresentam baixo poder de desinfecção. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 4.2 
De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (CEPE), é dever do profissional de enfermagem 
 
(A) permitir que o próprio nome conste no quadro de 

pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, 
clínica, ambulatório, escola, curso, empresa ou 
estabelecimento congênere sem nele exercer as 
funções de enfermagem pressupostas.  

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

(C) registrar, no prontuário do paciente, as informações 
inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 

(D) eximir-se da responsabilidade por atividades 
executadas por alunos ou estagiários, na condição de 
docente, enfermeiro responsável ou supervisor. 

(E) receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, 
família e coletividade, além do que lhe é devido, 
como forma de garantir assistência de enfermagem 
diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para 
si ou para outrem.  

 

QUESTÃO 45 _______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 
Sobre epidemiologia ocupacional, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O instrumento de notificação compulsória é a ficha 

de notificação a ser padronizada pelo Ministro da 
Saúde, segundo o fluxo do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN). 

(B) Os procedimentos técnicos de vigilância em saúde do 
trabalhador deverão estar articulados somente com 
aqueles da vigilância ambiental e epidemiológica. 

(C) A rede sentinela será organizada a partir da porta de 
entrada, no sistema de saúde, estruturada com base 
nas ações de acolhimento, notificação e atenção 
parcial, envolvendo assistência e vigilância da saúde. 

(D) Dermatoses ocupacionais compreendem as alterações 
de pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente 
causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho, 
podendo estar relacionadas com substâncias 
químicas. 

(E) O câncer relacionado ao trabalho é todo carcinoma 
que surgiu como consequência da exposição a 
agentes carcinogênicos presentes fora do ambiente de 
trabalho. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 12 e 12.8 
De acordo com o Decreto no 3.048/1999, são classificados 
como agentes nocivos do tipo agentes físicos 
 
(A) as temperaturas anormais, o petróleo, o ruído, a 

pressão atmosférica anormal e as radiações 
ionizantes. 

(B) o gás natural, as vibrações, o ruído, a pressão 
atmosférica anormal e as radiações ionizantes. 

(C) a pressão atmosférica anormal, as temperaturas 
anormais, as vibrações, o ruído e os asbestos. 

(D) as vibrações, as temperaturas anormais, o ruído, o 
chumbo e as radiações ionizantes. 

(E) a radiações ionizantes, as temperaturas anormais, as 
vibrações, o ruído e a pressão atmosférica anormal. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 21.1 
Quanto ao monitoramento biológico (MB), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O monitoramento de efeitos pode ser considerado 

como um instrumento utilizado na avaliação de risco 
ao estado de saúde do indivíduo exposto. Para serem 
utilizados no MB, esses bioindicadores devem servir 
para mostrar efeitos ainda considerados não nocivos. 

(B) Indicadores de efeito crítico permitem identificar as 
alterações no órgão-alvo, geralmente irreversíveis e 
que procedem ao aparecimento do quadro clínico. 

(C) Indicador de dose usual permite avaliar a 
concentração da substância química metabolicamente 
ativa. 

(D) Indicadores de efeito pré-clínico compreendem os de 
efeitos subcrítico e crítico. 

(E) Indicadores biológicos de suscetibilidade constituem-
se em uma expressão do acúmulo progressivo da 
substância química. 



 

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA ASSISTENCIAL – EBSERH          107 – Enfermeiro – Saúde do Trabalhador PÁGINA 10/10 
 

QUESTÃO 48 ______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 17.3 
Sobre o equipamento de proteção individual (EPI), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O EPI, de fabricação nacional ou importada, só 

poderá ser posto à venda ou utilizado com a 
indicação do Certificado de Aproveitamento (CA), 
expedido pelo órgão nacional competente em matéria 
de segurança e saúde no trabalho do Ministério dos 
Trabalhadores.  

(B) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), 
ouvida a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) e os trabalhadores usuários, 
recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco 
existente em determinada atividade. 

(C) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, 
cabe ao empregado selecionar o EPI adequado ao 
risco, mediante orientação de profissional 
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta 
desta, o designado e os trabalhadores usuários. 

(D) É responsabilidade do trabalhador  usar o EPI, 
utilizando-o apenas para a finalidade a que se 
destina, descumprindo as determinações do 
empregador quanto ao uso adequado. 

(E) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sempre que 
as medidas de ordem geral ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou 
de doenças profissionais e do trabalho. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 19.4 
Em relação à Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN), a articulação com o Ministério do Trabalho deverá 
buscar o(a) 
 
(A) desencadeamento de um processo que resguarde os 

pequenos produtores e os insira no processo de 
mercados globalizados.  

(B) avaliação da possibilidade de mensuração dos 
objetivos atinentes à melhoria das condições 
nutricionais dos trabalhadores e sua relação com a 
redução dos acidentes de trabalho. 

(C) identificação de estratégias e programas agrícolas 
que tenham objetivos e metas nutricionais 
específicos, e a avaliação da capacidade destes para a 
melhoria da nutrição, tendo como referência o 
modelo agroecológico.  

(D) promoção de práticas alimentares e nutricionais 
saudáveis junto aos  escolares e aos respectivos 
familiares.  

(E) a avaliação de tecnologias de fortificação de 
alimentos com iodo, ferro e vitamina A.  

 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
Enf. Saúde do Trab. Wilton Keiti 18.2 
É correto afirmar que as membranas ou filmes 
semipermeáveis são contraindicados para 
 
(A) fixar cateteres vasculares. 
(B) cobrir áreas doadoras de enxerto. 
(C) proteger de escoriações. 
(D) prevenir contra úlceras de pressão. 
(E) cobrir feridas infectadas. 
 

Área livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




