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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.

A Bela Azul

Como a Terra é bela! Certos estavam os teólogos e

astrônomos antigos em colocá-la no centro do universo! Os

astrônomos modernos e os geômetras se riram da sua inge-

nuidade e presunção... Ora, a Terra,  essa poeira ínfima perdida

em meio a bilhões de estrelas e galáxias – o centro em torno do

qual todo o universo gira?

Mas eles, cientistas, não sabem que há duas formas de

determinar o centro. Pode-se determinar o centro com o cérebro

e pode-se determinar o centro com o coração. O cérebro mede

o espaço vazio com réguas e calculadoras para assim localizar

o seu centro geométrico. Mas, para o coração, o centro do

universo é o lugar do amor.

Para o pai e a mãe, qual é o centro de sua casa? Não

será o berço onde o filhinho dorme? E para o trabalhador na

roça, cansado e sedento,o centro do mundo não é uma fonte de

água fresca? Chove e faz frio. A família inteira se reúne em

torno da lareira, onde o fogo crepita. Ali se contam estórias... E

sabe o apaixonado que o centro do mundo é o rosto de sua

amada, ausente...

Recebi de um amigo,  via Internet, uma série de

fotografias da Terra, tiradas de um satélite. Vinha tudo com o

nome de “A Bela Azul”. Que lindo nome para a nossa Terra!

Porque é com a cor azul que ela aparece. Lembrei-me de um

verso de Fernando Pessoa: “... e viu-se a Terra inteira, de re-

pente, surgir, redonda, do azul profundo”. O filósofo Niezstche

também era um apaixonado pela Terra. Dizia que era uma de-

formação do espírito ficar lendo um livro em casa, num dia lumi-

noso, quando a natureza está lá fora, fresca e radiante. É pos-

sível imaginar que ele, que proclamou a morte de Deus, tenha

secretamente elegido a Terra como seu objeto de adoração.

Mas agora anunciam os cientistas que a Bela Azul está

agonizante...

(Rubem Alves, Folha de S. Paulo, 07/02/2007)

1. O autor afirma, no primeiro parágrafo: Certos estavam os
teólogos e astrônomos antigos (...). Com essa afirmação,
pretende ele

(A) menosprezar a legitimidade das investigações e das
conclusões científicas.

(B) provar que os astrônomos antigos colocavam a
emoção acima da razão.

(C) iniciar uma argumentação na qual relativiza o peso
das verdades racionais.

(D) concluir sua tese de que as propriedades do uni-
verso derivam do amor.

(E) demonstrar seu respeito pelos sábios antigos, mais
sensíveis que os atuais.

2. No desenvolvimento do texto, a demonstração de que há
duas formas de determinar o centro

(A) revela-se insustentável, porque uma forma exclui a
outra.

(B) sustenta-se perfeitamente, se o critério for o padrão
da racionalidade.

(C) não faz sentido, porque as duas formas excluem-se
reciprocamente.

(D) sustenta-se perfeitamente, uma vez aceitos dois
distintos critérios.

(E) revela-se insustentável, pois ambos os critérios são
imprecisos.

_________________________________________________________

3. Atente para as seguintes afirmações:

I. O emprego de pontos de exclamação e reticências
ao longo do texto indica a ação constante da subje-
tividade de quem o escreveu.

II. No terceiro parágrafo o autor pondera, de modo
equilibrado e simétrico, a antinomia entre as razões
do cérebro e as do coração.

III. No quarto parágrafo, o autor refere-se a um seu
amigo, a Fernando Pessoa e a Nieztsche para ilus-
trar perspectivas e conclusões bastante distintas.

Em relação ao texto, está correto somente o que se afirma
em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) I e III.

_________________________________________________________

4. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de uma frase ou expressão do texto em:

(A) Certos estavam os teólogos = os teólogos estavam
seguros.

(B) tenha secretamente elegido a Terra = com desvelo
foi escolhida a Terra.

(C) onde o fogo crepita = aonde ardem as labaredas.

(D) se riram da sua ingenuidade e presunção = fizeram
glosa de sua inocência e premeditação.

(E) era uma deformação do espírito = representava uma
deturpação da alma.

_________________________________________________________

5. Na frase Dizia que era uma deformação do espírito ficar
lendo um livro em casa (...) quando a natureza está lá
fora, fresca e radiante, haverá correlação entre os tempos
e modos verbais caso as formas sublinhadas sejam
substituídas, respectivamente, por

(A) será - ficasse lendo - estiver

(B) seria - estar a ler - estivesse

(C) será - ler - estivera

(D) seria - ler-se - esteja

(E) seria - estivesse lendo - estará
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6. As normas de concordância verbal estão inteiramente
observadas na frase:

(A) Aos nossos corações não parecem de todo aceitável
que se elejam apenas os critérios racionais para se
determinarem o que é central nas coisas.

(B) Seja um berço, uma fonte de água pura, uma pai-
xão, instituem tudo isso centros dinâmicos dos nos-
so interesses e das nossas necessidades.

(C) Não houvessem duas formas de determinar o centro
das coisas, não haveria como opor as razões de um
astrônomo às razões de um poeta.

(D) Não nos espante que as razões do filósofo para
negar a existência de Deus estejam na base de sua
atração pelos dons da natureza, que o sensibilizam.

(E) Para muitos físicos modernos, não deixa de fazer
sentido os diferentes critérios que se leva em conta
para se definir o que seja “o centro.”

_________________________________________________________

7. A construção que NÃO admite transposição para a voz
passiva é:

(A) Os astrônomos antigos colocaram-na no centro do
universo.

(B) A mensagem chegou com o título de “A Bela Azul”.

(C) O coração coloca as razões do amor no centro do
universo.

(D) Anunciam os cientistas a agonia de nossa Bela Azul.

(E) A presença da natureza por vezes nos desvia da
leitura de um livro.

_________________________________________________________

8. Está clara, correta e coerente a redação da seguinte frase:

(A) Através dos séculos se afirmou de que a Terra e não
o Sol, constituísse o centro do universo, afirmação
que indispôs Copérnico e Galileu.

(B) Muitos dos mais presunçosos cientistas de hoje,
julgam que também os fossem os de outrora, isso
reflete um certo padrão de comportamento.

(C) A julgar por Nieztsche, a natureza oferece espetácu-
los cuja beleza não poderíamos nos afastar sequer
ao pretexto de se estar lendo um bom livro.

(D) Os exemplos do roceiro e o apaixonado são feitos
para nos convencer de que o centro do nosso mun-
do é o que se quer assim considerá-lo.

(E) O filósofo que não hesitou em proclamar a morte de
Deus é o mesmo que se curvou, emocionado, diante
das belezas indescritíveis da natureza.

_________________________________________________________

9. Está correto o emprego do elemento sublinhado em:

(A) Para esses pais, o centro não será o berço, em cujo
o filhinho está dormindo?

(B) O universo, de cujo a Terra já foi considerada centro,
revelou-se mais complexo do que supunham os
antigos astrônomos.

(C) Não será o rosto da amada, de cuja ausência nos
ressentimos, o centro do nosso universo?

(D) O filósofo considerava uma aberração a leitura de
um livro à qual nos dispensássemos de contemplar a
beleza da natureza.

(E) Os argumentos dos quais se prende o autor do texto
incluem os que ele considera identificados com as
chamadas “razões do coração”.

10. A pontuação está inteiramente adequada na frase:

(A) Recebi, via Internet, de um amigo que há muito não
vejo, uma série de fotografias da Terra, tiradas de
um satélite.

(B) Tanto os astrônomos antigos como os teólogos, não er-
ravam, na opinião do autor, quando consideravam que,
a Terra, essa poeira ínfima, era o centro do universo.

(C) Nada mais central na casa para os pais, que o lugar
onde está o berço do filhinho, nada tendo a ver esse
centro afetivo, com o geométrico da casa edificada.

(D) Será que Niezstche interrompia a cada belo crepús-
culo, suas leituras e seus escritos, sobretudo estes
que, tanto peso tiveram nas idéias de seu tempo?

(E) O astronauta russo, Yuri Gagárin, ao ter a visão de
nosso planeta a partir de um satélite, enviou para
todos nós, esta primeira mensagem de encan-
tamento, “A Terra é azul!”.

_________________________________________________________

11. Ao digitar um texto em um documento Word, teclando-se
simultaneamente Ctrl + Backspace será excluído

(A) todas as palavras até o final do parágrafo.

(B) uma palavra à direita.

(C) um caractere à esquerda.

(D) um caractere à direita.

(E) uma palavra à esquerda.
_________________________________________________________

12. Quando um arquivo não pode ser alterado ou excluído
acidentalmente deve-se assinalar em Propriedades do
arquivo o atributo

(A) Criptografar o conteúdo.

(B) Somente leitura.

(C) Gravar senha de proteção.

(D) Proteger o conteúdo.

(E) Oculto.
_________________________________________________________

13. Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição da República do Brasil, é INCORRETO
afirmar que

(A) no caso de iminente perigo público, a autoridade
poderá confiscar a propriedade particular, vedada ao
proprietário indenização posterior, se houver dano.

(B) é assegurado o direito de resposta proporcional ao
agravo, além da indenização por dano moral.

(C) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

(D) as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.

(E) não haverá juízo ou tribunal de exceção.
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14. Considere as assertivas, relacionadas aos Direitos
Políticos previstos na Constituição da República do Brasil.

I. A idade mínima para a elegibilidade ao cargo de
Vice-Governador de Estado é de vinte e um anos.

II. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados
da diplomação, instruída a ação com provas do
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

III. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de sessenta e cinco anos e para
os surdos mudos.

IV. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

V. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição
que ocorra até um ano da data da sua vigência.

É correto o que consta APENAS em

(A) I e III.

(B) II e V.

(C) I, II e IV.

(D) I, III e V.

(E) II, IV e V.
_________________________________________________________

15. NÃO podem ser nomeados membros das Juntas
Eleitorais, escrutinadores ou auxiliares, dentre outros,

(A) engenheiros e contabilistas com escritório na sede
da circunscrição.

(B) professores efetivos da rede estadual de ensino.

(C) advogados e estagiários de direito militantes na
circunscrição.

(D) funcionários no desempenho de cargos de confiança
do Executivo.

(E) parentes em terceiro grau, por afinidade, de candidato.
_________________________________________________________

16. Tício tem 15 anos de idade e completará 16 anos no dia
do pleito. Nesse caso, Tício

(A) não pode alistar-se, pois não tem a idade mínima
exigida na data do alistamento.

(B) pode alistar-se, desde que formule o requerimento
até 100 dias antes das eleições.

(C) não pode alistar-se, porque é absolutamente incapaz
para os atos da vida civil.

(D) só poderia alistar-se se completasse 16 anos até a
véspera do dia marcado para as eleições.

(E) só poderá alistar-se se tiver completado 16 anos até
100 dias antes da data marcada para as eleições.

17. Sobre poderes e deveres do Administrador Público, é
INCORRETO afirmar:

(A) Não só os administradores públicos como toda
entidade que recebe dinheiro público ou administra
dinheiro público deve prestar contas.

(B) O poder decorrente do cargo ou função dá
autoridade ao agente público para impor sua decisão
aos administrados.

(C) Enquanto no Direito Privado o poder de agir é uma
faculdade, no Direito Público é uma imposição.

(D) O poder do agente público, quando revestido de
caráter de dever, é irrenunciável.

(E) O dever de probidade consiste na imposição a todo
agente público de realizar suas atribuições com
perfeição e rendimento funcional.

_________________________________________________________

18. Quando o agente público, embora competente para a
prática do ato administrativo, o executa de maneira que
foge aos limites a ele tangidos, diz-se que ocorreu

(A) exercício do poder discricionário.

(B) ato lícito.

(C) desvio de poder.

(D) excesso de poder.

(E) desvio de finalidade.
_________________________________________________________

19. Vinicius, na qualidade de servidor público federal, presta
serviços no Tribunal Regional Eleitoral de certo Estado
brasileiro. Tendo em vista a jornada d trabalho fixada em
razão das atribuições pertinentes ao respectivo cargo, é
certo que deverá ser respeitada, de regra, em horas, a
duração máxima do trabalho semanal e os limites mínimo
e máximo diários. Nesse caso, Vinicius estará sujeito,
respectivamente, a

(A) quarenta horas; e seis e oito horas.
(B) quarenta horas; e seis e dez horas.
(C) quarenta e seis horas; e seis e dez horas.
(D) quarenta e oito horas; e quatro e oito horas.
(E) quarenta e oito horas; e quatro e seis horas.

_________________________________________________________

20. Nas hipóteses em que a matéria do processo adminis-
trativo, no âmbito da Administração Pública Federal, en-
volver assunto de interesse geral, poderá ser aberto
período de consulta pública para manifestação

(A) popular, antes ou após a decisão  do pedido, desde
que esta não tenha transitado em julgado.

(B) da Advocacia-Geral da União, até o trânsito em
julgado da decisão, ainda que implique em prejuízo
para a parte interessada.

(C) de terceiros, antes da decisão do pedido, se não
houver prejuízo para a parte interessada.

(D) de qualquer representante do Poder Legislativo,
desde que no início do procedimento e antes do
recebimento do pedido.

(E) de entidades legalmente organizadas, antes da
decisão do pedido, ainda que possa acarretar algum
prejuízo para a parte interessada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Dados da OMS revelam que 94 países foram atingidos
pela cólera, sendo o Zaire o de maior incidência, com
cerca de 58 mil casos (com 4.181 mortes), seguido pelo
Brasil (cerca de 50 mil casos e 544 óbitos). (Notícia
publicada em Súmula/Radis (FIOCRUZ) número 53,
setembro de 1995.)

Com as informações acima pode-se afirmar que o Zaire
teve maior

(A) coeficiente de mortalidade que o Brasil.

(B) taxa de letalidade que o Brasil.

(C) razão de mortalidade proporcional que o Brasil.

(D) coeficiente de prevalência que o Brasil.

(E) coeficiente de gravidade que o Brasil.
_________________________________________________________

22. Se, em um conjunto de dados, ao realizar a análise
estatística, encontrarmos valores coincidentes para média,
moda e mediana, pode-se afirmar que o desvio padrão

(A) será impossível de calcular.

(B) será igual a um.

(C) será igual a zero.

(D) assumirá valor negativo.

(E) não terá o valor influenciado por esse fato.
_________________________________________________________

23. Após quanto tempo de tratamento completo de
tuberculose, há a perda de infecciosidade dos bacilos e
praticamente não existe o risco de contágio?

(A) 6 meses.

(B) 2 meses (final da primeira fase de tratamento).

(C) 1 mês.

(D) 2 semanas.

(E) 1 semana.
_________________________________________________________

24. Na etiopatogenia da doença hemorroidal deve-se
considerar os fatores predisponentes desencadeantes.
NÃO consta dentre esses fatores:

(A) posição ereta do homem.

(B) hereditariedade.

(C) exposição ocupacional ao calor.

(D) distúrbio do trânsito intestinal.

(E) obstipação intestinal.
_________________________________________________________

25. A parada cardiorrespiratória é a interrupção súbita da
atividade mecânica ventricular útil e suficiente da
respiração. A modalidade mais freqüente de parada
cardíaca é

(A) taquicardia ventricular sem pulso.

(B) assistolia.

(C) atividade elétrica sem pulso.

(D) extra-sístoles.

(E) fibrilação ventricular.

26. Na tuberculose pulmonar, qual é o método diagnóstico
mais importante?

(A) Bacteriológico.

(B) Radiológico.

(C) Clínico.

(D) Tuberculínico.

(E) Imunológico.
_________________________________________________________

27. A osteoporose é um distúrbio osteometabólico
caracterizado pela diminuição da densidade mineral
óssea. Cálcio e vitamina D obtidos na dieta são essenciais
para prevenção da osteoporose. São fontes de cálcio na
dieta,

(A) frutas.

(B) cereais.

(C) vegetais verdes.

(D) carne bovina.

(E) carne de frango.
_________________________________________________________

28. Dentre as drogas abaixo qual a mais indicada para o
tratamento da uretrite gonocócica não complicada?

(A) Eritromicina.

(B) Cefixima.

(C) Cefalotina.

(D) Azitromicina.

(E) Doxiciclina.
_________________________________________________________

29. As doenças genéticas podem ocorrer por defeitos
cromossômicos, por herança autossômica recessiva ou
dominante, os ligados ao X e, ainda por

(A) presença de cromossomos recorrentes poligênicos.

(B) defeitos da homozigotose.

(C) heterozigose autossômica.

(D) presença de homozigoto probabilístico.

(E) mecanismo multifatorial.
_________________________________________________________

30. Assinale a alternativa que contém as doenças do sistema
imunológico e reumáticas.

(A) Síndrome de Sjögren, doença de Basedow-Graves,
doença de Fabry e artrite reumatóide.

(B) Síndrome de Sjögren, miopatias inflamatórias
idiopáticas, vasculite leucocitoclástica e doença de
Basedow-Graves.

(C) Fibromialgia, doença de De Quervain, artrite
reumatóide e esclerose sistêmica.

(D) Artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico,
síndrome do anticorpo antifosfolipídeo e esclerose
sistêmica.

(E) Miopatias inflamatórias idiopáticas, vasculite
leucociclástica, síndrome do anticorpo fosfolipídeo e
doença de De Quervain.
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31. O sangue é elemento vital que conduz todas as
necessidades de sobrevivência dos órgãos do corpo
humano. Os distúrbios da hemostasia podem resultar
clinicamente em duas síndromes de grande freqüência: as
tromboses e as hemorragias. A síndrome hemorrágica é
desencadeada nas seguintes condições:

(A) deficiência adquirida de ativadores de protrombina.

(B) deficiência hereditária ou adquirida de inibidores de
trombina.

(C) ativação descontrolada da coagulação (síndrome de
consumo).

(D) deficiência de Fator XIIa da coagulação.

(E) presença de fatores ativadores da coagulação
sangüínea.

_________________________________________________________

32. A inflamação ou fibrose das bainhas tendinosas que
passam através do túnel do carpo causa compressão e
edema do nervo mediano. A bainha de mielina começa a
afinar e degenerar. Essa neuropatia compressiva causa
alterações sensoriais e motoras na distribuição mediana
das mãos, prejudicando a transmissão sensorial para o
polegar, médio e face interna anular. Essa síndrome tem
como causas, além de predisposição congênita:

(A) hipotiroidismo, estresse relacionado ao trabalho e
obesidade.

(B) hipertiroidismo, estresse relacionado ao trabalho e
obesidade.

(C) hipertiroidismo, estresse relacionado ao trabalho e
artrite reumatóide.

(D) hipotiroidismo, estresse relacionado ao trabalho e
hipófise hipoativa.

(E) hipertiroidismo, estresse relacionado ao trabalho e
hipófise hiperativa.

_________________________________________________________

33. A crise tireotóxica representa uma acentuação do quadro
de hipertireoidismo em que há descompensação em um
ou mais sistemas orgânicos. Pode estar associada ao
bócio difuso tóxico ou ao bócio nodular tóxico. São
critérios diagnósticos da crise:

(A) temperatura abaixo de 35 ºC, fibrilação atrial, ICC e
agitação intensa.

(B) temperatura acima de 38 ºC, fibrilação atrial, ICC e
agitação intensa.

(C) temperatura acima de 38 ºC, fibrilação ventricular,
ICC e agitação intensa.

(D) temperatura acima de 38 ºC, fibrilação atrial, ICC e
prostação.

(E) temperatura abaixo de 35 ºC, fibrilação atrial, ICC e
prostação.

34. O hipertireoidismo é um desequilíbrio que resulta da

produção excessiva de hormônio tireóideo. A doença de

Graves aumenta a produção de tiroxina (T4), o tamanho

da glândula tireóide e causa alterações em vários

sistemas. Além do tremor fino e da sudorese, pode-se

encontrar

(A) intolerância ao calor, bradicardia, ganho de peso.

(B) intolerância ao calor, bradicardia, perda de peso.

(C) intolerância ao frio, palpitações, perda de peso.

(D) intolerância ao frio, bradicardia, ganho de peso.

(E) intolerância ao calor, palpitações, perda de peso.
_________________________________________________________

35. A doença de Parkinson é um processo degenerativo que
envolve os neurônios dopaminérgicos da substância nigra.
A deficiência de dopamina impede que as células
cerebrais acometidas exerçam sua função inibitória
normal. A perda da atividade inibitória da dopamina e sua
depleção na sinapse causa

(A) rigidez muscular com resistência ao alongamento,
acinesia, hipertensão ortostática, disartria, salivação
excessiva.

(B) rigidez muscular sem resistência ao alongamento,
acinesia, hipotensão ortostática, disartria, hipertermia.

(C) rigidez muscular com resistência ao alongamento,
acinesia, hipotensão ortostática, disartria, sudorese.

(D) rigidez muscular sem resistência ao alongamento,
acinesia, hipotensão ortostática, disartria, salivação
excessiva.

(E) rigidez muscular sem resistência ao alongamento,
acinesia, hipertensão ortostática, disartria,
hipertermia.

_________________________________________________________

36. Qual dos agravos que acometem a esfera psíquica e
mental tem causado mais perdas de anos de vida
saudáveis por incapacidade superando inclusive as
causadas por doenças isquêmicas cardíacas ou
cerebrovasculares?

(A) Depressão.
(B) Dependência química.
(C) Uso nocivo do álcool.
(D) Psicose.
(E) Demência.

_________________________________________________________

37. A hipofunção da supra-renal ou insuficiência primária
(Doença de Addison) origina-se na glândula
caracterizando-se por secreção diminuída de
mineralocorticóide, glicocorticóides e androgênios, além
de destruição completa ou parcial do córtex da supra-
renal. Tem como causa, além do processo autoimune e
neoplasias:

(A) citomegalovirus, hipertrofia idiopática.
(B) AIDS, hipertrofia idiopática.
(C) tuberculose, hipertrofia idiopática.
(D) tuberculose, atrofia idiopática.
(E) toxoplasmose, atrofia idiopática.
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38. NÃO pertence ao grupo dos fatores de risco ocupacionais
das LER/DORT:

(A) posturas inadequadas.
(B) uso de órtese.
(C) carga estática.
(D) invariabilidade das tarefas.
(E) carga músculo esquelética.

_________________________________________________________

39. A Saúde do Trabalhador constitui uma área da saúde
pública que tem como objeto de estudo e intervenção as
relações entre o trabalho e a saúde. Nessa concepção são
considerados trabalhadores,

(A) todos indivíduos que exercem atividades para
sustento próprio e/ou de seus dependentes.

(B) somente empregados assalariados.

(C) todos os indivíduos que exercem atividades para
sustento próprio e/ou de seus dependentes, exceto
os autônomos.

(D) todos indivíduos que exercem atividades para
sustento próprio e/ou de seus dependentes, exceto
os cooperativados.

(E) somente os empregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.

_________________________________________________________

40. Na construção de indicadores de saúde do trabalhador de
morbidade e mortalidade constituem-se importantes fontes
de informação enquanto denominadores:

(A) CAT (Comunicação ao trabalho) e Declaração de
óbito.

(B) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação) e SIAB (Sistema de Informação da
Atenção Bégica).

(C) PEA (População Economicamente Ativa) e RAIS
(Relação Anual Informações Sociais).

(D) SIH (Sistema de Informações Hospitalares de SUS)
/SUS e SIM (Sistema de Informação de Mortalidade)

(E) CBO (Código Brasileiro de Ocupação) e CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

_________________________________________________________

41. Sendo caracterizado o Acidente de trabalho, para fins de
Previdência Social, o trabalhador e seus dependentes
terão direito aos benefícios e serviços peculiares a essa
modalidade de agravo à saúde. Entretanto, NÃO estão
inclusos nesse grupo os trabalhadores:

(A) empregados do setor de prestação de serviços.
(B) médicos residentes.
(C) presidiários que exercem atividade remunerada.
(D) autônomos.
(E) funcionários públicos.

_________________________________________________________

42. Para fins de aplicação das Normas Regulamentadoras -
NR, considera-se estabelecimento:

(A) cada uma das unidades da empresa.

(B) área de trabalho fixa e temporária onde se
desenvolvem operações de apoio e execução.

(C) área de trabalho móvel e temporária onde se
desenvolvem operações de apoio e execução.

(D) a menor unidade administrativa ou operacional.

(E) organização de que se utiliza o empregador para
atingir seus objetivos.

43. A correta correlação entre situação de produção e fator de
risco físico para a saúde dos trabalhadores está
estabelecida entre

(A) solda elétrica / radiação Ionizante.

(B) fábrica de vidro / calor.

(C) tecelagem / vibrações.

(D) serviço de saúde / radiação não ionizante.

(E) utilização de martelete pneumático / pressão
atmosférica anormal.

_________________________________________________________

44. A correta correlação entre situação de produção e fator de
risco químico para a saúde dos trabalhadores está
estabelecida entre

(A) desengraxamento de peças / ácido sulfídrico.

(B) refinação do cobre / ácido cianídrico.

(C) fabricação de pigmentos / benzeno.

(D) indústria de pesticidas / chumbo.

(E) lavanderia com limpeza a seco / solventes.
_________________________________________________________

45. O câncer pode surgir como conseqüência da exposição a
agentes carcinogênicos presentes no ambiente onde o
indivíduo vive e trabalha, decorrente do estilo de vida e de
fatores ambientais produzidos ou alterados pela atividade
humana. De acordo com a portaria MS1339/1999,
assinale a alternativa que contém apenas neoplasias que
podem estar relacionadas ao trabalho.

(A) Neoplasia maligna da laringe, neoplasia maligna do
pâncreas e neoplasias da cavidade oral e faringe.

(B) Neoplasia maligna do estômago, angiossarcoma do
fígado e neoplasia maligna do esôfago.

(C) Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão,
neoplasia maligna da bexiga e melanoma maligno
da pele.

(D) Leucemias, neloplasia maligna dos ossos e
cartilagens articulares dos membros e neoplasia
maligna do estomago.

(E) Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios
paranasais, neoplasia maligna dos testículos e
neoplasia maligna do encéfalo.

_________________________________________________________

46. O exame médico demissional será obrigatoriamente
realizado até a data da homologação desde que o último
exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de

(A) 180 dias para as empresas de grau de risco 1.

(B) 135 dias para as empresas de grau de risco 2.

(C) 120 dias para as empresas de grau de risco 3.

(D) 90 dias para empresas de grau de risco 1 e 2.

(E) 60 dias para empresas de grau de risco 3 e 4.
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47. Com relação ao processo de avaliação e gerenciamento
de riscos nos ambientes de trabalho podemos afirmar que

(A) a estimativa quantitativa do risco independe da
estimativa qualitativa.

(B) a monitorização pertence tanto a etapa de avaliação
como de gerenciamento de riscos.

(C) as medidas de controle vão desde a substituição de
matérias e processos até a recomendação de uso de
equipamento de proteção individual.

(D) a estimativa qualitativa dos riscos é feita única e
exclusivamente com base no julgamento profissional
do higienista.

(E) na estimativa quantitativa de risco são dispensáveis
padrões de saúde ocupacional conhecidos como
limite de tolerância.

_________________________________________________________

48. Segundo Glina (2005), em todas as situações nas quais
existe uma defasagem entre as exigências de trabalho e
as competências e habilidades dos trabalhadores pode
ocorrer sub ou sobrecargas quanti e qualitativas. Pode-se
dizer que nas sobrecargas quantitativas o indivíduo
trabalha

(A) muito, além das suas possibilidades.

(B) pouco, mas com complexidade.

(C) com dificuldade pela complexidade.

(D) com monotonia frente a carga excessiva e com falta
de desafios.

(E) com complexidade embora sem desafios.
_________________________________________________________

49. A incidência de diabetes e hipertensão tem aumentado
nas duas últimas décadas. Esses indivíduos podem ter
suas atividades laborais preservadas mas devem manter
alguns cuidados no ambiente de trabalho. Algumas
atividades precisam ser monitoradas com maior
freqüência pois

(A) é de responsabilidade da empresa as crises de
hiperglicemia causadas por alimentação inadequada.

(B) nas atividades sedentárias a glicemia costuma
aumentar por falta de exercícios.

(C) nos esforços físicos exacerbados, a pressão arterial
tende a subir.

(D) os almoxarifes tendem a ser normotensos sendo um
local ideal para portadores de hipertensão refratária
a tratamento.

(E) sintomas físicos podem surgir a qualquer momento
da atividade.

50. Existem fatores de risco no trabalho que podem vir do
ambiente e outros causados pela organização do trabalho.
Estes últimos são os que ocorrem no trabalho por

(A) sub e sobrecarga mental, equipamentos inadequados,
iluminação e pressão da chefia.

(B) trabalho em turnos, temperaturas extremas, conteúdo
das tarefas e ritmo.

(C) pressão no trabalho, sobrecarga física, estresse
doméstico e subcarga física.

(D) subcarga mental, trabalho noturno, ritmo e pressão
no trabalho.

(E) fatores psicossociais, iluminação excessiva, pressão
da chefia e dos colaboradores.

_________________________________________________________

51. Atualmente há o rastreamento clínico periódico feito para
os diversos indivíduos, independente de estarem
vinculados a um trabalho, caracterizando práticas
preventivas na atenção primária à saúde. Pode-se dizer
que, baseado na Canadian Task Force on the Periodic
Health Examination e na US Preventive Services Task
Force, (USPSTF) que orientam quanto às evidências de
riscos e as suas recomendações, que:

(A) A letra E significa existir uma boa evidência para
recomendar a exclusão do procedimento preventivo
do exame médico periódico.

(B) A evidência I ocorre a partir de estudos de coorte
ou caso clínico preferencialmente realizados por
mais de um centro ou grupo de pesquisa.

(C) A letra B recomenda a realização do evento
preventivo durante o exame periódico embora seja
uma evidência razoável.

(D) A letra C evidencia uma recomendação razoável
para exclusão do procedimento preventivo.

(E) A evidência III ocorre quando há opiniões de
autoridades respeitadas que realizaram ensaios
clínicos controlados, sem randomização.

_________________________________________________________

52. A toxicologia pode ser definida como o campo de
conhecimento que se utiliza de várias ciências,
principalmente da fisiologia, da bioquímica e da química
para estudar os efeitos nocivos conseqüentes da interação
entre substâncias químicas e os organismos (Buschinelli,
2000). Pode-se afirmar corretamente que

(A) A presença de um grande tóxico no ambiente de
trabalho já é determinante que a população será
intoxicada.

(B) O tempo de contato da droga com o organismo é
importante mas não tem tanta influência nos efeitos
que podem desencadear.

(C) A relação dose efeito é fundamental na toxicologia
ou seja, quanto maior a dose, maior será o efeito.

(D) Os gases inertes podem intoxicar de maneira
fulminante.

(E) Dificilmente em Saúde do Trabalhador serão
estudados a toxicologia dos alimentos, dos
medicamentos e a social.
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53. O sofrimento mental é hoje em dia uma das grandes
preocupações na área de saúde ocupacional. O assédio
moral pode ser considerado como uma das causas mais
freqüentes, mas de difícil caracterização quanto ao nexo
ocupacional. Pode-se dizer quanto à relação trabalho e
saúde mental que:

(A) o trabalho vem sendo reconhecido, cada vez mais,
como desencadeante e presente na evolução de
distúrbios psíquicos.

(B) apesar do comprometimento psíquico já está bem
descrito em outros países, o assédio moral é pouco
freqüente em nosso meio.

(C) relaxamento psíquico e drogas ansiolíticas
apresentam bons resultados.

(D) ocorre sempre em uma relação hierarquizada, onde
a chefia subordina os demais participantes do grupo,
não ocorrendo entre colegas.

(E) a organização do trabalho, tão importante nas
relações profissionais, tem, neste agravo, pouca
influência na saúde dos trabalhadores.

_________________________________________________________

Instruções: As informações abaixo referem-se às questões de
número 54 a 59.

Em cada uma destas questões são apresentadas três
afirmativas e para respondê-las use a chave abaixo:

(A) Somente a afirmativa I é correta

(B) Somente a afirmativa II é correta

(C) Somente a afirmativa III é correta

(D) Somente as afirmativas I e II são corretas

(E) Somente as afirmativas I e III são corretas

54. I. Todos os trabalhadores se bem treinados podem
ter um bom desempenho para trabalhar em turnos
ou mesmo em período noturno.

(A) (B) (C) (D) (E)
II. A cronobiologia é o estudo do tempo que o

indivíduo pode executar uma tarefa, sua dinâmica e
velocidade de execução.

III. O ciclos de vigília-sono são regulados pelo sistema
hormonal da supra-renal e é de fundamental
importância em Saúde do Trabalhador.

_________________________________________________________

55. I. O registro de dados demográficos e sócio-
econômicos associados aos resultados de estudos
clínicos e toxicológicos são fundamentais para os
programas de vigilância para o controle dos efeitos
adversos do ambiente.

(A) (B) (C) (D) (E)
II. O registro de mortalidade das empresas poderá ser

dispensado nas empresas de grau de risco 1 e 2
pois somente as de risco 3 e 4 estão mais expostas
aos fatores ambientais.

III. Os estudos epidemiológicos analíticos ou descritivos
e as estatísticas de morbimortalidade são também
parte do programa de vigilância no ambiente.

56. I. Certas partículas inaladas tem baixa toxicidade
celular ou são atóxicas causando apenas retenção
intracelular como o carvão puro.

(A) (B) (C) (D) (E)

II. Os mecanismos de defesa do trato respiratório são
o mucociliar e os macrófagos alveolares.

III. Os cílios do trato respiratório batem de forma
aleatória impulsionando sempre as secreções
brônquicas para que estas não fiquem paradas o
que poderia levar a infecções.

_________________________________________________________

57. I. Todos os trabalhadores que tem carta de motorista
podem manejar empilhadeiras, mediante treinamento.

(A) (B) (C) (D) (E)

II. é importante que o Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho avalie a
condição nutricional dos seus funcionários.

III. A maior incidência de acidentes de trabalho
geralmente estão relacionadas aos fatores da
saúde mental do indivíduo e aos atos inseguros.

_________________________________________________________

58. I. As freqüências agudas, acima da faixa de
conversação, são as primeiras a serem acometidas.

(A) (B) (C) (D) (E)

II. Geralmente o indivíduo não percebe que está
perdendo a audição e quando ela ocorre já há
prejuizo irreversível ao trabalhador.

III. As perdas auditivas induzidas por ruído ocupacional
(PAIRO) são neuro-sensoriais mas podem também
serem condutivas.

_________________________________________________________

59. I. As tineas pedis podem ter nexo ocupacional.
(A) (B) (C) (D) (E)

II. a incidência de câncer de pele está aumentando e
o grupo populacional que amplia esta estatística
são os de trabalhadores de siderurgia frente a
exposição a radiação ultravioleta.

III. A borracha, o óleo de corte, o giz e a luva podem
ser alergenos em dermatologia.

_________________________________________________________

60. Quantas vias devem ser preenchidas pelas empresas na
emissão do CAT (Comunicação de Acidentes de
Trabalho)?

(A) 8

(B) 6

(C) 5

(D) 4

(E) 3
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