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CONCURSO PÚBLICO 

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE 
PORTO ALEGRE S.A/TRENSURB 

 

Técnico de Serviços 
Técnico de Enfermagem do Trabalho 

 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Língua Portuguesa 
Matemática e Raciocínio Lógico 
Informática  
Legislação 
Conhecimentos em Administração Pública 
Conhecimentos Específicos 

12 
10 
5 
4 
4 

15 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e OCUPAÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Como as aves migratórias conseguem se guiar pelo campo 
magnético? 

 

Todos os anos, milhares de passarinhos fogem do 
inverno escandinavo e buscam refúgio ______ margens do 
Mediterrâneo, no sul da Europa. Eles sabem que rumo 
seguir _________ a seleção natural os equipou com bússolas 
nos olhos. 

O truque começa com proteínas localizadas nos 
olhos, conhecidas pelo código Cry4, que se quebram em 
duas moléculas menores quando são expostas ______ luz de 
comprimentos próximos da cor azul. Na época de migrar, a 
produção de Cry4 aumenta nos piscos. 

Moléculas comuns têm elétrons que andam em 
pares, e os membros desses pares são opostos no que diz 
respeito a uma propriedade chamada spin, que tem a ver 
com magnetismo. O resultado desse cancelamento mútuo é 
que a maioria das moléculas não é influenciável por campos 
magnéticos. 

Acontece que as moléculas geradas pela quebra da 
Cry4 são de um tipo especial: chamam-se “radicais” e têm 
elétrons solteiros – que, sem um spin oposto para cancelar o 
seu, agem como ímãs. 

Após a quebra, os dois radicais podem tanto voltar 
a se unir na forma de Cry4 como gerar um novo produto, 
diferente do original. Como os radicais possuem elétrons 
não pareados, a porcentagem de pares de radicais que terá 
cada um desses destinos possíveis muda conforme a 
orientação do pássaro em relação ao campo magnético. 

É assim que o pássaro sabe em que direção está 
indo. Outra questão é entender de que maneira o animal 
visualiza isso. Como é a sensação subjetiva de ter uma 
bússola instalada em nossos olhos? 

É provável que os produtos da quebra da Cry4 
afetem os demais receptores de luz nos olhos do 
pássaro, gerando regiões mais escuras ou claras em seu 
campo de visão. Ou seja: as aves migratórias saberiam para 
onde ir conforme uma espécie de filtro aplicado sobre a 
iluminação ambiente (mais ou menos como pilotos de caça 
veem informações projetadas na frente do capacete em um 
tipo de visor translúcido chamado HUD). 

(Site: Abril - adaptado.) 
 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) as | por que | a 
b) as | porquê | a  
c) as | por que | à 
d) às | porque | à 
e) às | por quê | à 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Aves migratórias talvez saibam para onde ir devido a uma 

espécie de filtro aplicado sobre a iluminação ambiente, já 
que certamente os produtos da quebra da Cry4 geram 
regiões mais escuras ou claras em seu campo de visão. 

b) A quebra da Cry4 gera moléculas radicais, que tem 
elétrons triplos, isto é, são de um tipo especial. 

c) Em relação ao campo magnético, como os radicais 
possuem elétrons emparelhados, a porcentagem de pares 
de radicais que terá cada um desses destinos muda 
proporcionalmente a orientação do pássaro. 

d) A seleção natural equipou os pássaros com bússolas nos 
olhos, o que lhes permite saber qual rumo seguir.  

e) As moléculas complexas têm elétrons que andam em 
pares e, no que diz respeito ao magnetismo, os membros 
desses pares são aliados. 

 

3) Considerando-se seu sentido, a expressão sublinhada em 
“Como é a sensação subjetiva de ter uma bússola instalada 
em nossos olhos?” pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por: 
 
a) Visceral. 
b) Individual. 
c) Anacrônica. 
d) Anormal. 
e) Dualista. 
 

4) Ao singularizar a palavra sublinhada em “Todos os anos, 
milhares de passarinhos fogem do inverno escandinavo e 
buscam refúgio.”, quantas outras palavras obrigatoriamente 
sofrerão alteração de número para fins de concordância? 
 
a) Duas. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Cinco. 
e) Seis. 
 

5) Assinalar a alternativa em que o período “As aves 
migratórias são guiadas pelo campo magnético.” foi passado 
para a voz ativa CORRETAMENTE: 
 
a) As aves migratórias se guiam pelo campo magnético. 
b) Pelo campo magnético, as aves migratórias são guiadas. 
c) São guiadas pelo campo magnético as aves migratórias. 
d) Guiam-se as aves migratórias pelo campo magnético. 
e) O campo magnético guia as aves migratórias.  
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6) Considerando-se o período “Outra questão é entender de 
que maneira o animal visualiza isso.”, o termo sublinhado é 
classificado, gramaticalmente, como:  
 
a) Advérbio. 
b) Substantivo. 
c) Preposição. 
d) Pronome. 
e) Adjetivo. 
 

7) Assinalar a alternativa em que a palavra está acentuada 
CORRETAMENTE: 
 
a) Pólens. 
b) Rúbrica. 
c) Européia. 
d) Lúcido. 
e) Paranóia. 
 

8) Assinalar a alternativa em que a parte sublinhada exerce 
função de objeto indireto: 
 
a) Ao chegar, cumprimentou todos os convidados. 
b) Para uma missão arriscada, preciso de um voluntário. 
c) No dia seguinte, os jornais publicaram a notícia.  
d) O manobrista foi interrogado naquela manhã. 
e) O esquiador ficou bem perto da vitória. 
 

9) Em relação à concordância nominal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Foi condenado por atos de leso-patriotismo. 
II. Quando me dei conta, era meio-dia e meio. 
III. Correm anexas aos processos vários documentos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

10) Em relação à regência verbal, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Intencionalmente, repudiou ao trono. 
(_) O ladrão esgueirou-se pela janela. 
(_) Pela manhã, levedou ao pão. 
 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - E - C. 
e) E - C - E. 
 

11) Em relação ao emprego do acento indicativo de crase, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não vamos mais à festas naquele clube. 
b) Comecei à pesquisar assuntos aleatórios. 
c) Para a pensão, voltou à tarde. 
d) Referiu-se à ela com saudade. 
e) Finalmente, ficamos cara à cara. 
 

12) Em relação à colocação pronominal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Nos contrariou, como já imaginávamos. 
II. Alguém se interessou pelo seu caso. 
III. Quem ajudou-o naquele dia? 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
13) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um número 
primo: 
 
a) 61 
b) 51 
c) 23 
d) 13 
e) 47 
 

 

 

14) Uma pesquisa foi feita com 120 pessoas sobre a 
preferência entre dois produtos: A e B. Sabendo-se que 80 
pessoas gostam do produto A, que 60 gostam do produto B 
e que 50 gostam dos dois produtos, ao todo, qual a 
quantidade de pessoas que não gosta de nenhum desses 
dois produtos? 
 
a) 30 
b) 25 
c) 20 
d) 15 
e) 10 
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15) O quadro abaixo apresenta a quantidade de pacotes 
turísticos vendidos por certa agência em 4 meses diferentes. 
Analisando-se o quadro, pode-se afirmar que a quantidade 
média de pacotes vendidos por mês é igual a: 
 

Mês Pacotes vendidos 
Janeiro 256 

Fevereiro 224 
Março 159 
Abril 181 

 
a) 210 
b) 208 
c) 205 
d) 202 
e) 200 
 

 

 

16) João foi à feira e comprou 5 cebolas e 3 tomates. Sabe-
se que o peso total dessas compras é 1,45kg e que o peso de 
cada tomate é igual a 3/4 do peso de cada cebola. 
Considerando-se que todos os tomates possuem o mesmo 
peso e que todas as cebolas também possuem o mesmo 
peso, assinalar a alternativa que apresenta o peso de uma 
cebola: 
 
a) 100g 
b) 150g 
c) 200g 
d) 250g 
e) 300g 
 

 

 

17) Considerando-se uma progressão aritmética, em que seu 
primeiro termo é igual 13, e sua razão é igual a 8, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor da soma dos 15 primeiros 
termos dessa progressão: 
 
a) 1.000 
b) 1.035 
c) 975 
d) 925 
e) 1.050 
 

 

18) Pedro comprou 15 maçãs, 40 bananas e 75 laranjas. Ele 
deseja montar cestas de frutas de modo que todas as cestas 
contenham a mesma quantidade de frutas e que todas as 
cestas tenham a mesma quantidade de maçãs, bananas e 
laranjas. Sendo assim, qual a quantidade máxima de cestas 
que ele pode montar seguindo esses critérios? 
 
a) 7 
b) 6 
c) 5 
d) 4 
e) 2 
 

 

 

 

19) Em um grupo com 460 pessoas, sabe-se que 60% são 
médicos e sabe-se que entre os médicos 25% são cirurgiões. 
Sendo assim, ao todo, quantos cirurgiões há nesse grupo? 
 
a) 72 
b) 71 
c) 73 
d) 70 
e) 69 
 

 

 

 

20) Considerando-se que a sequência numérica abaixo foi 
construída obedecendo a certo padrão, assinalar a 
alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência, 
de modo que o padrão seja mantido: 
 
1, 6, 30, 35, 175, 180, 900, 905, ? 
 
a) 4.525 
b) 2.225 
c) 910 
d) 9.050 
e) 10.505 
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21) Sabe-se que 10 funcionários de certa empresa trabalham 
8 horas por dia e atendem um total de 240 pessoas. 
Supondo-se que o número de funcionários aumentasse para 
12 e que eles trabalhassem 6 horas por dia, ao todo, quantas 
pessoas eles atenderiam em um dia de trabalho mantendo-
se o mesmo ritmo? 
 
a) 228 
b) 224 
c) 220 
d) 216 
e) 210 
 

 

 

 

22) Sabendo-se que Bruno, Carlos, Pedro e Tiago são irmãos, 
analisar as afirmações abaixo e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
•  Bruno é mais novo que Pedro. 
•  Tiago é o mais velho. 
•  Carlos é mais velho que Pedro. 
 
a) Bruno é mais velho que Carlos. 
b) Carlos é o mais velho. 
c) Pedro é o mais novo. 
d) Bruno é o mais novo. 
e) Tiago é mais novo que Pedro. 
  
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

23) Sobre o Adobe Reader, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É um leitor para arquivos em PDF. Ter um arquivo em 

PDF facilita o compartilhamento de documentos, porque 
diminui os problemas de incompatibilidade na hora de ler 
arquivos eletrônicos, e também facilita a manutenção dos 
direitos autorais, já que não é possível editar o texto do 
programa. 

(_) É possível fazer anotações, buscar um conteúdo por 
palavra-chave e aumentar ou diminuir o zoom. O 
programa só pode ser usado em plataformas Windows, 
não tendo versão disponível para Mac OS. A interface é 
complexa, mas os ícones são bem intuitivos. 

(_) Se o programa está instalado no computador, é possível 
visualizar arquivos on-line sem precisar baixar. O Reader 
da Adobe vem com um plugin para visualizar e salvar 
documentos PDF que tenham sido abertos a partir de 
uma página na internet. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) E - E - C. 
e) E - C - C. 
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24) Em relação aos conceitos básicos de informática, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O ___________ corresponde aos componentes físicos do 
computador, ou seja, todas as peças e periféricos que fazem 
parte do computador. Os _____________ são os programas 
desenvolvidos para fazer o computador funcionar e executar 
as atividades. 
 
a) hardware | softwares 
b) software | hardwares 
c) disco rígido (HD) | sistemas operacionais 
d) sistema operacional | discos rígidos (HD) 
e) Central Process Unit (CPU) | hardwares 
 

25) Em relação às tabelas no Word, analisar os itens abaixo: 
 
I. Para inserir uma tabela básica, pode-se clicar na guia 

“Inserir” e depois no botão “Tabela” e escolher o número 
de colunas e de linhas desejado.  

II. É possível converter um texto em uma tabela. 
III. É possível desenhar uma tabela personalizada.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

26) Com o PowerPoint é possível: 
 
I. Criar apresentações do zero ou usar um modelo. 
II. Adicionar texto, imagens e vídeos. 
III. Adicionar transições, animações e movimentos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

27) Considerando-se o Windows 10, analisar a sentença 
abaixo: 
 

Se o computador estiver com pouco espaço livre, não será 
possível instalar atualizações importantes do Windows, e o 
desempenho do computador poderá ser afetado (1ª parte). É 
possível decidir quando e como obter as últimas atualizações 
para manter o dispositivo funcionando de forma suave e 
segura (2ª parte). Inclui vários efeitos visuais, como 
animações e efeitos de sombra. Esses efeitos podem usar 
recursos adicionais do sistema e diminuir o desempenho do 
computador. Isso é especialmente verdadeiro quando se tem 
um computador com uma quantidade menor de memória 
(RAM) (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
  

LEGISLAÇÃO 
 
28) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como um de seus 
fundamentos: 
 

a) O pluralismo político. 
b) A garantia do desenvolvimento nacional. 
c) A concessão de asilo político. 
d) A defesa da paz. 
e) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
 

29) De acordo com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, é dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. A garantia de prioridade compreende: 
 
I. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias. 
II. Precarização de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública.  
III. Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 
IV. Destinação preferencial de recursos públicos para as 

ações de proteção à infância em detrimento de ações 
relacionadas à juventude. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e V. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
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30) Considerando-se a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 
no(a) ____________, que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 
 
a) orientação sexual 
b) cor da pele 
c) gênero 
d) classe 
e) opinião política 
 
 

31) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, analisar os itens abaixo: 
 
I. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante. 

II. A deficiência só afetará a plena capacidade civil da pessoa 
para desempenhar direitos sexuais e reprodutivos. 

III. As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar atendimento 
domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e 
internação. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens.  
 

CONHECIMENTOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
32) Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, sobre as disposições penais, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Constitui crime a representação por ato de improbidade 
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 
autor da denúncia o sabe inocente (1ª parte). A perda da 
função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 
efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória (2ª parte). A autoridade judicial ou 
administrativa competente poderá determinar o 
afastamento do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a 
medida se fizer necessária à instrução processual (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 

33) Em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, a empresa 
pública e a sociedade de economia mista deverão:  
 
I. Divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos 

administradores. 
II. Emitir partes beneficiárias. 
III. Adequar constantemente suas práticas ao Código de 

Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de 
governança corporativa. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

34) Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, sobre as 
definições, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Concurso. 
(2) Leilão. 
(3) Pregão. 
(4) Diálogo competitivo. 
 
(_) Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis 

ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos 
a quem oferecer o maior lance.  

(_) Modalidade de licitação para contratação de obras, 
serviços e compras em que a Administração Pública 
realiza diálogos com licitantes previamente selecionados 
mediante critérios objetivos, com o intuito de 
desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender 
às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar 
proposta final após o encerramento dos diálogos.  

(_) Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de 
bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento 
poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.  

(_) Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o 
de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para 
concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.  

 
a) 4 - 3 - 2 - 1. 
b) 3 - 1 - 2 - 4. 
c) 2 - 4 - 3 - 1. 
d) 1 - 2 - 3 - 4. 
e) 1 - 3 - 4 - 2. 
 



 
 
 

7  www.objetivas.com.br 
 

35) É dispensado o processo seletivo nas hipóteses de 
contratação para atender às necessidades decorrentes de: 
 
I. Calamidade pública.  
II. Emergência ambiental.  
III. Emergências em saúde pública.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
36) Considerando-se o Decreto nº 7.508/2011, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:  
 
O Sistema Único de Saúde é constituído pela conjugação das 
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde executados pelos entes federativos, ______________, 
mediante a participação complementar da iniciativa privada, 
sendo organizado de forma ___________ e hierarquizada. 
 
a) apenas de forma direta | regionalizada 
b) apenas de forma indireta | regionalizada 
c) de forma direta ou indireta | globalizada 
d) de forma direta ou indireta | regionalizada 
e) de forma indireta | globalizada 
 

37) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, as ações de 
saúde do trabalhador abrangem atividades de:  
 
I. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho. 
II. Revisão, a cada dez anos, da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, excluindo-se as 
entidades sindicais na sua elaboração. 

III. Informação ao trabalhador, a sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doença profissional e do trabalho. 

IV. Participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle 
dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 
processo de trabalho. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

38) De acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde, em relação às radiações ionizantes, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou de 
extremidades, deve ser feita através de dosimetria com 
periodicidade __________ e levando-se em conta a natureza 
e a intensidade das exposições normais e potenciais 
previstas. 
 
a) diária 
b) semanal 
c) mensal 
d) anual 
e) bianual 
 

39) As ações de Vigilância em Saúde envolvem práticas e 
processos de trabalho voltados para a:  
 
a) Detecção oportuna de emergências de saúde pública, 

visando sempre a adoção de medidas punitivas aos 
responsáveis/população. 

b) Vigilância, prevenção e controle exclusivamente das 
doenças transmissíveis. 

c) Vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e 
do uso de produtos de interesse à saúde, com exceção 
dos serviços e tecnologias. 

d) Vigilância exclusiva de populações expostas à 
vulnerabilidade social. 

e) Vigilância da saúde do trabalhador. 
 

40) Considerando-se a Portaria nº 2.616/1998, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Infecção comunitária (IC). 
(2) Infecção hospitalar (IH). 
 
(_) Associada com complicação ou extensão da infecção já 

presente na admissão, a menos que haja troca de 
microrganismos com sinais ou sintomas fortemente 
sugestivos da aquisição de nova infecção. 

(_) Infecção em recém-nascido, cuja aquisição, por via 
transplacentária, é conhecida ou foi comprovada e que se 
tornou evidente logo após o nascimento (exemplo: 
herpes simples, toxoplasmose, rubéola, sífilis e AIDS). 

(_) Adquirida após a admissão do paciente e que se 
manifeste durante a internação ou após a alta, quando 
puder ser relacionada com a internação ou com 
procedimentos hospitalares. 

 
a) 1 - 1 - 1. 
b) 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1. 
e) 2 - 1 - 2. 
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41) Considerando-se a Política Nacional de Promoção da 
Saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
A saúde está muito mais relacionada ao modo de viver das 
pessoas do que à ideia hegemônica da sua determinação 
genética e biológica (1ª parte). O sedentarismo e o consumo 
de álcool, tabaco e outras drogas são condicionantes 
diretamente relacionados à produção das ditas doenças 
modernas (2ª parte). A melhoria do saneamento das cidades 
e das condições de trabalho contribuiu para a queda 
significativa na expectativa de vida e aumento da 
mortalidade infantil (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

42) Considerando-se o Código de Ética Profissional, sobre as 
infrações e as penalidades, analisar a sentença abaixo: 
 
Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência 
que implique em desobediência e/ou inobservância às 
disposições do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (1ª parte). Considera-se infração disciplinar a 
inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional 
de Enfermagem (2ª parte). A gravidade da infração é 
caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de 
suas consequências (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

43) Considerando-se o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), são diretrizes do PCMSO, 
EXCETO: 
 
a) Rastrear e detectar tardiamente os agravos à saúde 

relacionados ao trabalho. 
b) Detectar possíveis exposições excessivas a agentes 

nocivos ocupacionais. 
c) Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas 

funções ou tarefas determinadas. 
d) Subsidiar o encaminhamento de empregados à 

Previdência Social. 
e) Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação 

profissional. 
 

44) De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos 
para Vacinação do Ministério da Saúde, na sala de vacinas, 
as vacinas, em geral, devem ser armazenadas entre:  
 
a) 0°C e +5°C, sendo ideal +3°C. 
b) +0°C e +2°C, sendo ideal +1°C. 
c) +2°C e +8°C, sendo ideal +5°C. 
d) +3°C e +10°C, sendo ideal +7°C. 
e) +6°C e +10°C, sendo ideal +8°C. 
 

45) Sobre a precaução respiratória para aerossóis, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Em algumas doenças, há necessidade de associar 

diferentes tipos de precauções, por exemplo: em herpes 
zóster e varicela, associar precaução de contato com 
precaução respiratória para aerossóis. 

(_) Para proteção dos profissionais, utiliza-se somente a 
máscara N95 e uma máscara cirúrgica em conjunto, além 
da higiene de mãos. 

(_) A máscara N95 nunca pode ser reutilizada. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C 
 

46) A respiração constitui uma das funções vitais do 
organismo por meio da qual é efetuada a troca de gases dos 
alvéolos, transformando sangue venoso rico em dióxido de 
carbono em sangue arterial rico em oxigênio. Os parâmetros 
de normalidade para frequência respiratória em adultos são: 
 
a) 30 a 40rpm 
b) 12 a 20rpm 
c) 25 a 35rpm 
d) 08 a 12rpm 
e) 10 a 45rpm 
 



 
 
 

9  www.objetivas.com.br 
 

47) Em relação ao sistema respiratório, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Sistema respiratório. 
(2) Ventilação.  
(3) Difusão. 
(4) Perfusão. 
 
(_) Compreende a entrada e a saída de ar dos pulmões. 
(_) É a mistura dos gases na circulação sanguínea. 
(_) É a troca dos gases no nível dos alvéolos. 
(_) Conjunto de órgãos responsáveis pela ventilação, difusão 

e perfusão dos gases do nosso organismo. 
 
a) 4 - 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 4 - 3 - 1. 
c) 4 - 3 - 1 - 2. 
d) 3 - 4 - 1 - 2. 
e) 2 - 3 - 4 - 1. 
 

48) Ao realizar um curativo em uma ferida, o objetivo é 
proporcionar o ambiente ideal para a reparação tecidual. 
Sobre curativos, analisar os itens abaixo: 
 
I. Caso utilize kit de curativo estéril, pode-se usar luvas de 

procedimento. 
II. Tecidos desvitalizados precisam somente ser irrigados 

com solução fisiológica morna. 
III. Curativos feitos com gaze devem ser trocados a cada 24 

horas ou quando apresentarem sujidade ou saída 
acidental. 

IV. Tecidos de granulação precisam ser removidos, limpando 
com gaze estéril embebida em solução fisiológica morna, 
exercendo suave pressão. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
 

49) Sobre a epidemiologia na saúde do trabalhador, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) As inovações da informática aliadas a recentes formas de 

organização dos processos de trabalho induzem ao uso 
excessivo e repetitivo de determinados grupos 
musculares, levando a doenças do sistema 
musculoesquelético que se disseminam em inúmeros 
ramos de atividade. 

(_) Qualquer tentativa de estudar os agravos à saúde 
relacionados ao trabalho no País é sempre imparcial, pois 
há uma abordagem única que permite uma visão acurada 
de sua extensão. 

(_) Para as empresas, os acidentes e as doenças relacionadas 
ao trabalho afetam o custo de produção e forçam a 
redução dos preços de bens e serviços, interferindo 
positivamente na economia. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
e) C - E - E. 
 

50) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O sistema gastrointestinal se inicia na cavidade oral e 
percorre um trajeto que compreende o(a) ___________, o 
estômago, o intestino _____________, o intestino grosso, 
o(a) _________ e o ânus. Tem a função de transformar 
alimentos ingeridos em substâncias menores e aproveitáveis 
pelas ___________. 
 
a) traqueia | transverso | reto | células 
b) laringe | sigmoide | cólon | glândulas 
c) esôfago | ceco | cólon | glândulas 
d) esôfago | delgado | reto | células 
e) faringe | delgado | cóclea | redes linfáticas 
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