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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12 é constituído de 50 (cinqüenta) questões objetivas,
cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 15 – Raciocínio Lógico
16 a 20 – Noções de Informática
21 a 50 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a
Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
E
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS e à coleta de impressão digital.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a
Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas e trinta minutos do
início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões de 01 a 06.

(Revista Veja, 09/04/2008.)

QUESTÃO 01
Que intencionalidade estrutura o texto?
A) Contrapor os vários usos da vírgula como condição para a excelência na linguagem jornalística.
B) Criticar aqueles que desconhecem diferentes modos de dizer uma mesma informação.
C) Questionar o valor da vírgula como sustentáculo de uma informação que não muda.
D) Construir uma composição sobre a vírgula, tematizando as razões de não se mudar uma vírgula em uma informação.
E) Comemorar luta centenária da ABI pela qualidade do produto: a informação.
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QUESTÃO 02
Leia o trecho:
Pode acusar a pessoa errada.
I – Esse, juiz, é corrupto.
II – Esse juiz é corrupto.
Considerando o uso da pontuação, nas afirmativas I e II, pode-se inferir:
A) Das duas afirmativas, depreende-se que o juiz é corrupto, independente da pontuação.
B) Em II, alguém pergunta se o juiz é corrupto.
C) Em I, alguém aponta o juiz e diz que o meritíssimo é corrupto.
D) Ser corrupto é uma qualidade atribuída por alguém a um juiz, tanto em I quanto em II.
E) Em I, o juiz não é corrupto, diferentemente do que ocorre em II.

QUESTÃO 03
A respeito da organização lingüístico-textual, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A predominância do tom oral-coloquial contribui para maior aproximação entre leitor-texto.
( ) A repetição do verbo poder é intencional, anuncia jogos alternativos de uso da vírgula.
( ) O texto é uma soma de frases pelas quais se tem delineado o ser bom escritor.
( ) As frases iniciais de cada parágrafo apresentam estrutura gramatical similar, possibilitando maior clareza ao que é dito, além
de maior força argumentativa.
Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V, F
B) V, V, F, V
C) V, V, V, F
D) F, V, F, V
E) F, F, V, F

QUESTÃO 04
O texto é uma peça publicitária de caráter
A) institucional.
B) governamental.
C) filantrópico.
D) comercial.
E) esportivo.

QUESTÃO 05
Em relação aos recursos coesivos, marque a afirmativa correta.
A) Nas frases Esse, juiz, é corrupto. e Esse juiz é corrupto., o pronome esse, nas duas ocorrências, não possui o mesmo referente.
B) A recorrência do uso do artigo em A vírgula indica o caráter generalizante da pontuação.
C) Em Pode acusar a pessoa errada, o sujeito elíptico é juiz.
D) No trecho A vírgula pode ser uma pausa. Ou não., há um mecanismo coesivo próprio de texto jornalístico: a alternância.
E) Em Não, quero ler., o recurso coesivo elipse justifica o uso da vírgula.

QUESTÃO 06
Em relação ao recurso coesivo do trecho: Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nem uma vírgula
da sua informação., analise as afirmativas.
I - A expressão uma vírgula possui sentido diferente em cada ocorrência: denotativo e conotativo, respectivamente.
II - No segundo período, o conector para que estabelece sentido de finalidade.
III - As formas verbais muda e mude do verbo mudar encontram-se no presente do indicativo e no imperativo, respectivamente.
IV - O uso do pronome possessivo provoca ambigüidade por referir-se à ABI.
Estão corretas as afirmativas
A) II e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que apresenta correlação correta entre partícula grifada e sentido.
A) Somente Ângela foi selecionada na prova. → inclusão
B) O Brasil já não tem esperança de ganhar o Oscar. → retificação
C) Convém frisar ainda que ela já ganhou a questão. → exclusão
D) Ele ainda não se considera derrotado. → marcador temporal
E) Aliás, o cartão não parecia ter sido clonado. → contraste

QUESTÃO 08
Unindo os períodos A moça se inscreveu no concurso para juiz. e Ela necessitava de emprego., qual reescrita está adequada a um
processo argumentativo coerente?
A) A moça se inscreveu no concurso para juiz, embora necessitasse de emprego.
B) Para que necessitasse de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
C) Como necessitava de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
D) Mesmo necessitando de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
E) A moça inscreveu-se no concurso de juiz, apesar de precisar de emprego.

QUESTÃO 09
Marque a afirmativa em que o pronome onde está empregado de forma adequada.
A) Na Idade Média, onde a Igreja detinha grandes poderes, os padres eram muito privilegiados.
B) Ele trouxe o relatório onde o chefe pudesse fazer estabelecer as prioridades do ano.
C) O prefeito entregou obras neste mês onde possa conseguir se reeleger.
D) A Espanha é um país onde a monarquia se mantém constituída.
E) Ela retomou a discussão onde ficou muito nervosa.

QUESTÃO 10
Marque V para as afirmativas que estão na norma padrão e F para as que fogem a ela.
(
(
(
(

) A osteoporose é uma doença que fragiliza os ossos, quebrando-os com facilidade.
) Perguntou Sharon Exner, umas das secretárias de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefe da máfia
Novaiorquina.
) A Casa Branca garante que não haverão novos atentados a qualquer monumento norte-americano.
) O filme 300, cujo ator era brasileiro, bateu recorde de bilheteria.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V, F
B) V, F, F, V
C) V, V, F, F
D) F, V, V, V
E) V, F, V, V

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Em uma determinada empresa, três funcionários, João, Pedro e Antônio, fazem revezamento na hora de tirar férias obedecendo às
seguintes proposições:
• João tira férias se, e somente se, Pedro não tira férias.
• Se Antônio não está de férias, então Pedro está de férias.
A partir dessas informações, pode-se afirmar que, se Pedro não está de férias, então
A) Antônio não está de férias.
B) João não está de férias.
C) João e Antônio não estão de férias.
D) João ou Antônio não estão de férias.
E) Antônio está de férias.
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QUESTÃO 12
Admita que para uma determinada viagem, existam três meios de transporte disponíveis: carro, avião e barco. Três pessoas, Marcelo,
Júnior e Maria, que pretendem fazer essa viagem, têm as seguintes preferências, duas a duas distintas:
• Marcelo prefere carro ou Maria prefere avião.
• Júnior prefere carro ou Maria prefere barco.
• Marcelo prefere barco ou Júnior prefere carro.
Nessas condições, as preferências de Marcelo, Júnior e Maria são, respectivamente:
A) carro, barco, avião.
B) carro, avião, barco.
C) barco, avião, carro.
D) barco, carro, avião.
E) avião, barco, carro.

QUESTÃO 13
Sejam p e q duas proposições. Sobre elas considere a tabela-verdade abaixo, em que V é valor lógico verdadeiro e F, falso.
p

q

p ou q

peq

V

V

V

V

V

F

X

Z

F

V

Y

T

F

F

F

V

Os valores lógicos X, Y, Z e T são, respectivamente:
A) V, V, V, V
B) V, V, F, F
C) F, F, F, F
D) F, V, V, F
E) F, V, F, V

QUESTÃO 14
Admita verdadeiras as seguintes afirmações:
• Todo médico é vegetariano.
• Nenhum vegetariano é atleta.
A partir dessas informações, pode-se concluir que
A) não existe médico atleta.
B) existe médico atleta.
C) todo vegetariano é médico.
D) pelo menos um vegetariano é atleta.
E) pelo menos um atleta é médico.

QUESTÃO 15
Assinale a proposição que é uma tautologia.
A) Cláudia e Dulce gostam de cinema.
B) Cláudia não gosta de cinema.
C) Dulce não gosta de cinema.
D) Cláudia gosta de música ou Dulce gosta de cinema.
E) Cláudia gosta de cinema, ou não.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Sobre os meios de armazenamento de dados, assinale a alternativa que apresenta um meio volátil.
A) Pen Drive
B) CD-ROM
C) DVD-ROM
D) Memória RAM
E) Disco Rígido

QUESTÃO 17
O item Desempenho e Manutenção, encontrado no Painel de Controle do Windows XP, permite configurar o sistema operacional para
melhorar o desempenho do sistema computacional. Quando esse item é aberto, uma das opções encontradas é:
A) Alterar minha imagem.
B) Alterar resolução de tela.
C) Ajustar efeitos visuais.
D) Definir acesso e padrões do programa.
E) Firewall do Windows.

QUESTÃO 18
Em relação à operação de localização de texto no MS Word 2003, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) É possível encontrar a palavra carro que esteja, obrigatoriamente, formatada em negrito.
) Pode-se buscar uma palavra qualquer partindo do final de um texto para o seu início.
) É possível localizar a primeira palavra que comece, obrigatoriamente, com des e termine, obrigatoriamente, com ada, com
quaisquer outras letras entre esses afixos.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, F
B) V, F, F
C) V, V, V
D) F, V, V
E) V, F, V

QUESTÃO 19
A fórmula =ARRED(MEDIA(A!A3;B!A3);2) do Microsoft Excel 2003 contida em uma célula qualquer da planilha PLAN1 fornece o valor
arredondado com duas casas decimais resultante da média
A) da célula A3 do arquivo A com a célula A3 do arquivo B.
B) da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B.
C) geométrica da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B.
D) da célula A3 da planilha A até a célula A3 da planilha B.
E) da linha A com a linha B da planilha A3.

QUESTÃO 20
Qual alternativa NÃO apresenta um serviço disponível na Internet?
A) HTP (Hybrid Transport Protocol).
B) FTP (File Transfer Protocol).
C) HTTP (HyperText Transfer Protocol).
D) SMTP (Simple Mail Protocol).
E) POP (Post Office Protocol).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Em relação ao Diabetes mellitus, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) Microaneurisma é característica da retinopatia diabética incipiente.
) Vômitos contribuem para o desenvolvimento de cetoacidose diabética.
) AVC-artéria cerebelar é o diagnóstico mais provável em paciente diabético com quadro agudo de náuseas, vertigem,
mistagno e ataxia.
) Essa doença é a causa mais comum de insuficiência renal crônica.
) Exercício físico é fator precipitante de cetoacidose diabética.

Assinale a seqüência correta.
A) V, V, F, F, V
B) V, F, V, V, F
C) F, F, V, F, V
D) F, V, F, V, F
E) V, F, V, F, V

QUESTÃO 22
Sobre o uso racional de antimicrobianos, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A gentamicina não tem ação sobre germes anaeróbicos.
B) A antibioticoterapia sistêmica profilática nas cirurgias de cólon deve visar principalmente as bactérias do tipo gram-negativas e
anaeróbicas.
C) A estreptomicina é contra-indicada como terapia antituberculosa na gravidez.
D) A cefalosporina é o tratamento de escolha nas pneumonias atípicas causadas por Mycoplasma.
E) A penicilina G é a terapia de escolha na pneumonia por Streptococcus pneumoniae.

QUESTÃO 23
Em relação ao tabagismo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

É a causa de óbito previsível mais comum no mundo ocidental.
É relacionado ao maior risco de doença de Alzheimer.
Não tem relação com o câncer de bexiga.
Piora aceleradamente o quadro de retocolite ulcerativa.
É o fator de risco mais freqüente em pacientes com doença vascular periférica aterosclerótica.

Assinale a seqüência correta.
A) V, V, F, F, V
B) F, V, V, F, V
C) V, F, F, V, F
D) F, F, V, V, F
E) V, V, V, F, F

QUESTÃO 24
Sobre as intoxicações exógenas, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) É indicada a atropina na intoxicação por organofosforados.
B) A indução de vômitos é contra-indicada em casos de diminuição do nível de consciência.
C) A lavagem gástrica deve ser realizada, quando houver indicação, independente do tempo da ingesta da droga.
D) Após uso de carvão ativado, devem-se indicar os catárticos salinos.
E) A lavagem gástrica é indicada em caso de ingestão de cáusticos.
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QUESTÃO 25
Sobre as indicações de tratamento farmacológico da hipertensão arterial, assinale a afirmativa correta.
A) A escolha inicial do tratamento exclusivamente não medicamentoso está indicada para a hipertensão arterial moderada no
estágio II.
B) Após o início do tratamento com beta-bloqueadores, o paciente pode apresentar tosse seca.
C) Os beta-bloqueadores são a droga mais indicada para pacientes jovens hipertensos e taquicárdios.
D) A nifidipina é a droga de escolha para a hipertensão arterial da esclerose sistêmica.
E) O nitroprussiato de sódio é a droga de escolha para a crise hipertensiva associada à aneurisma dissecante da aorta ascendente.

QUESTÃO 26
A coluna da esquerda apresenta atividades laborais ou condições insalubres de trabalho e a da direita, agravos à saúde. Numere a
coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Jateamento de areia
( ) Intoxicação crônica por chumbo
2 – Pintura
( ) Pneumoconiose
3 – Inalação de poeira do ar em pedreiras
( ) Alterações neurológicas pelo mercúrio
4 – Queima de ouro em garimpos da Amazônia
( ) Silicose aguda
Marque a seqüência correta.
A) 4, 1, 3, 2
B) 2, 4, 1, 3
C) 3, 4, 1, 2
D) 2, 3, 4, 1
E) 1, 2, 3, 4

QUESTÃO 27
Em relação à obesidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Um homem com 1,70 m de altura e 64 kg de peso apresenta índice de massa corporal aproximadamente igual a 22,1.
A genética é o fator mais importante na etiologia da obesidade.
A idade é o fator mais importante na etiologia da obesidade.
O Diabetes mellitus tipo 1 inicia-se freqüentemente na faixa etária de 20 a 30 anos, em obesos.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V, F
B) V, V, F, F
C) V, F, F, V
D) F, F, V, V
E) V, V, V, F

QUESTÃO 28
Sobre imunização, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) As mulheres homossexuais não fazem parte do grupo que necessita de vacinação para o vírus da Hepatite B.
B) A vacinação em massa não é indicada em caso de epidemia por febre amarela urbana.
C) As mulheres em idade fértil sem imunização prévia compõem o grupo principal de indicação para receber vacinação contra
rubéola.
D) Os indivíduos asplênicos funcional ou anatômico constituem indicação para vacinação contra meningococo.
E) O tratamento das complicações da vacina BCG é feito com isoniazida até a regressão da lesão.

QUESTÃO 29
Sobre o uso adequado de antibióticos, assinale a afirmativa correta.
A) O imipenem é o antibiótico mais indicado na pancreatite aguda necro-hemorrágica por se concentrar melhor no pâncreas.
B) A ampicilina apresenta ação teratogênica.
C) Na insuficiência renal é necessária a redução da dose da eritromicina.
D) Sulfametoxazol-trimetropin é o microbiano de primeira escolha para a pneumonia por Mycoplasma pneumoniae.
E) A cefalotina é indicada no tratamento de infecção por Enterococcus.
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QUESTÃO 30
Em relação à hipertensão arterial, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A hipertensão maligna tem como característica fundoscópica espasmos arteriais, hemorragias em chama de vela e papiledema.
B) O Programa de Hipertensão Arterial, na rede de atenção básica, deve garantir aos pacientes os exames de ECG, EAS, colesterol
e glicemia.
C) A coarctação da aorta é a forma mais comum de hipertensão secundária cuja terapêutica é cirúrgica.
D) Inibidor da ECA é o anti-hipertensivo mais adequado para pacientes diabéticos de difícil compensação.
E) Dentre os fatores de risco da hipertensão arterial, destacam-se: obesidade, sedentarismo, hábito de fumar e consumo
inadequado de sal de cozinha.

QUESTÃO 31
Sobre doença de Parkinson, analise as afirmativas.
I
II
III
IV

-

A tríade da doença de Parkinson é a rigidez, o tremor e a acinesia.
A hipercinesia está presente no paciente com doença de Parkinson.
A instabilidade postural não se enquadra no paciente com doença de Parkinson.
O tratamento precoce não interrompe a progressão da doença.

Estão corretas as afirmativas
A) II e IV, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32
Em relação ao Diabetes mellitus, analise as afirmativas.
I
II
III
IV
V

-

A nefropatia diabética não evolui para a insuficiência renal.
A diarréia diabética é a mais comum manifestação gastrointestinal da doença.
Acidente vascular cerebral é a principal causa de óbito em diabéticos adultos no Brasil.
Hipertrigliceridemia e diminuição do HDL colesterol são as alterações lipoprotéicas mais comuns no paciente diabético.
Lesões retinianas são complicações a longo prazo nos pacientes diabéticos.

Estão corretas as afirmativas
A) III, IV e V, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) I, II, e IV, apenas.
D) II, III, IV e V, apenas.
E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 33
Sobre uso, abuso e dependência de drogas, assinale a afirmativa correta.
A) Fungos são o principal agente etiológico causador de endocardite em usuários de drogas injetáveis.
B) Dentre as drogas ilícitas, a cocaína é a responsável pelo maior número de dependentes no Brasil.
C) A endocardite infecciosa é a principal hipótese diagnóstica em usuários de drogas endovenosas com quadro febril e petéquias
em palato e conjuntiva.
D) Os anticolinérgicos e a maconha são considerados drogas estimulantes do sistema nervoso central.
E) A ingestão de álcool na gravidez pode acarretar a síndrome alcoólica fetal, que provoca o retardamento no crescimento, não
causando má formação craniofacial.
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QUESTÃO 34
Em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Oxigenoterapia noturna é eficaz em produzir melhora sintomática e hemodinâmica na hipoxia severa presente na DPOC.
B) A classificação de risco cirúrgico pela American Society of Anesthesiologists (ASA) para pacientes DPOC compensados, que
serão submetidos à cirurgia, é GRAU III.
C) A infecção respiratória é o fator precipitante mais freqüente de descompensação em pacientes com DPOC.
D) Nas diferentes formas de apresentação da DPOC, os casos com predomínio de enfisema apresentam maior incidência de Cor
pulmonale crônico precoce.
E) O2 em alto fluxo é contra-indicado em pacientes DPOC que apresentem retenção de CO2 e hipoxemia (PO2 50).

QUESTÃO 35
Sobre a doença de refluxo gastroesofágico (DRGE), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

As pregas de Gubaroff não constituem obstáculo anatômico ao refluxo.
A DRGE é a causa mais freqüente de dor torácica de origem esofagiana.
A ação do omeprazol ocorre na bomba de prótons-iônica.
O esfíncter esofagiano inferior é um dos mecanismos que constitui obstáculo anatômico ao refluxo.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, F, V
B) V, F, V, F
C) F, V, V, V
D) F, V, V, F
E) F, F, F, V

QUESTÃO 36
Cada tipo de Lipidemia específica apresenta características próprias. Sobre essas características, marque V para as verdadeiras e F
para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

A hipercolesterolemia familiar se caracteriza pelo colesterol total e LDL Xantomas tendinosas.
A deficiência familiar de lipoproteína lipase se caracteriza pelos quilomícrons e triglicerídios elevados Lidemia retiniana.
A hipertrigliceridemia familiar se caracteriza pelos triglicérios e VLDL elevados.
A hipercolesterolemia poligênica se caracteriza pelos triglicerídeos e HDL normais; e ausência de Xantomas tendinosas.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V, F
B) V, F, F, V
C) V, F, V, F
D) F, V, F, V
E) F, V, V, V

QUESTÃO 37
Sobre os problemas relacionados ao consumo de álcool, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A depressão é característica do alcoolismo.
B) O álcool é uma das possíveis causas de pancreatite aguda.
C) A neuropatia periférica é característica do alcoolismo.
D) A baixa tolerância ao álcool é característica do alcoolismo.
E) A baixa tolerância à abstinência ao álcool é característica do alcoolismo.
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QUESTÃO 38
Em relação à dengue, analise as afirmativas.
I
II
III
IV
V

-

O vírus (RNA) é um membro da família dos Flaviviridae.
O tratamento da dengue é sintomático: repouso, antipiréticos e analgésicos.
A dengue é uma doença causada por protozoários.
A dengue é sempre doença benigna.
O período de incubação pode ser de 3 a 15 dias.

Estão corretas as afirmativas
A) I, II e V.
B) II, III e IV.
C) III, IV e V.
D) I, IV e V.
E) I, II e III.

QUESTÃO 39
A Hanseníase, doença bacteriana crônica, caracterizada por lesões de pele e mucosas e pelo comprometimento de nervos
periféricos, atingindo também outros tecidos, é de prevalência elevada no Estado de Mato Grosso. Sobre o assunto, assinale a
afirmativa correta.
A) A transmissão se dá exclusivamente através de bacilos liberados nas secreções nasais de pacientes lepromatosos não tratados.
B) A incubação é em média de 7 meses.
C) A infecciosidade só desaparece no término do tratamento.
D) Existe imunidade natural em algumas raças.
E) O homem é o único reservatório de importância demonstrada.

QUESTÃO 40
Sobre doenças da próstata, assinale a afirmativa correta.
A) A uretrocistografia é o método de escolha para a avaliação da próstata, sendo os rins os sítios metastáticos característicos
detectados no câncer de próstata por estudos cintilográficos.
B) A bolsa escrotal é o sítio metastático característico detectado no câncer de próstata por estudos cintilográficos, sendo a dosagem
do PSA o primeiro exame a ser realizado em pacientes com suspeita clínica de hiperplasia benigna prostática.
C) A ultra-sonografia transretal é o método de escolha para a avaliação da próstata, e o toque prostático é o primeiro exame a ser
realizado em pacientes com suspeita clínica de hiperplasia benigna prostática.
D) Os ossos da coluna lombar e sacra são os sítios metastáticos característicos detectados no câncer de próstata por estudos
cintilográficos, sendo a cintilografia o método de escolha para a avaliação da próstata.
E) A radiografia simples do abdome é o método de escolha para a avaliação da próstata, sendo a dosagem de testosterona o
primeiro exame a ser realizado em pacientes com suspeita clínica de hiperplasia benigna prostática.

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa que apresenta duas doenças profissionais típicas.
A) Intoxicação por mercúrio e úlcera gástrica.
B) Insuficiência renal e intoxicação por chumbo.
C) Lesão por esforço repetitivo e doença mental.
D) Silicose e intoxicação por fenóis.
E) Intoxicação por mercúrio e enfisema pulmonar.

QUESTÃO 42
NÃO é substância passível de causar doença ocupacional:
A) Chumbo
B) Ozônio
C) Radiação ionizante
D) Fenóis
E) Berílio
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QUESTÃO 43
Em relação às doenças profissionais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) A lesão por esforço repetitivo é considerada uma doença ocupacional que se manifesta de maneira insidiosa.
) A exposição ocupacional ao cromo pode determinar mesotelioma pleural.
) A exigência da abreugrafia, para fins de exame admissional, é obrigatória para os que vão trabalhar em atividades e
operações insalubres.
) O diagnóstico de silicose é feito fundamentalmente com base nos achados clínicos.
) No ambiente hospitalar, os riscos de radiações ionizantes ocorrem principalmente nos setores de radioterapia e
radiodiagnóstico.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V, F, V
B) V, V, F, F, V
C) V, F, F, V, F
D) F, F, V, V, F
E) V, V, V, F, F

QUESTÃO 44
Paciente, funcionário de uma indústria de amianto, queixa-se de dispnéia e tosse, apresentando estertores criptantes e
branqueamento dos dedos. Qual o diagnóstico provável?
A) Asbestose
B) Silicose
C) Sarcoidose
D) Criptococose
E) Estanose

QUESTÃO 45
Quais tipos de agentes ocupacionais, oriundos do trabalho com solda, são potencialmente perigosos à saúde?
A) Aerossóis e gases
B) Mercúrio e descorantes
C) Chumbo e álcalis
D) Amianto e corantes
E) Hélio e benzeno

QUESTÃO 46
Em relação à Política Nacional de Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, em vigor desde 2004, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Visa à redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
) Suas diretrizes são descritas na Portaria n.o 776/GM, do Ministério da Saúde, de 29.04.2004.
) A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador responde pela execução de ações curativas, preventivas, de
promoção e de reabilitação à saúde do trabalhador brasileiro.
) É responsável pela execução de ações de proteção, acolhimento e vigilância dos serviços de atendimento dos trabalhadores.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V, F
B) V, F, F, V
C) F, F, V, V
D) V, F, V, F
E) V, V, V, F
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QUESTÃO 47
A coluna da esquerda apresenta Portarias do Ministério da Saúde relativas à saúde do trabalhador e a da direita, o objeto principal
destas portarias. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 – Portaria n.o 1.125, de 06.07.2005
( ) Institui a lista de doenças relacionadas ao trabalho.
( ) Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação
2 – Portaria n.o 1.339, de 18.11.1999
compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de
serviços sentinela do SUS.
3 – Portaria n.o 3.120, de 01.07.1998
(
)
Dispõe
sobre os propósitos da política de saúde do trabalhador
4 – Portaria n.o 777, de 28.04.2004
para o SUS.
( ) Dispõe sobre a Instrução Normativa de Vigilância em saúde do
5 – Portaria n.o 3.908, de 30.10.1998
trabalhador.
( ) Estabelece procedimentos para orientar e instrumentalizar as
ações e serviços de saúde do trabalhador no SUS.
Marque a seqüência correta.
A) 4, 1, 5, 2, 3
B) 4, 1, 3, 5, 2
C) 3, 1, 4, 5, 2
D) 1, 2, 3, 4, 5
E) 2, 4, 1, 3, 5

QUESTÃO 48
Sobre as ações de saúde para o trabalhador, desenvolvidas pelo SUS e definidas pela legislação em saúde, assinale a diretriz
INCORRETA.
A) Articulação intra e intersetorialmente.
B) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde do trabalhador.
C) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.
D) Participação da comunidade na gestão das ações em saúde do trabalhador.
E) Estruturação de rede de farmácias de medicamentos básicos para atendimento dos trabalhadores.

QUESTÃO 49
NÃO são considerados agravo de notificação compulsória, de acordo com a legislação de saúde do trabalhador:
A) Acidentes fatais de trabalho
B) Acidentes de trabalho com mutilações
C) Doenças infecciosas
D) Dermatoses ocupacionais
E) Transtornos mentais relacionados ao trabalho

QUESTÃO 50
De acordo com a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador, aprovada por portaria ministerial, NÃO é pressuposto básico:
A) universalidade e eqüidade, onde todos os trabalhadores, urbanos e rurais, com carteira assinada ou não, empregados,
desempregados ou aposentados, trabalhadores em empresas públicas ou privadas, devem ter acesso garantido a todos os níveis
de atenção à saúde.
B) integralidade das ações, tanto em termos do planejamento quanto da execução, com um movimento constante em direção à
mudança do modelo assistencial para a atenção integral, articulando ações individuais e curativas com ações coletivas de
vigilância da saúde, uma vez que os agravos à saúde, advindos do trabalho, são essencialmente previníveis.
C) utilização de critérios clínicos e de alocação de recursos financeiros no planejamento e na avaliação das ações, no
estabelecimento de prioridades e na alocação de recursos.
D) direito à informação sobre à saúde, por meio da rede de serviços do SUS, adotando como prática cotidiana o acesso e o repasse
de informações aos trabalhadores, sobretudo os riscos, os resultados de pesquisas que são realizadas e que dizem respeito
diretamente à prevenção e à promoção da qualidade de vida.
E) regionalização e hierarquização das ações de saúde do trabalhador, que deverão se executadas por todos os níveis da rede de
serviços, segundo o grau de complexidade, desde as básicas até as especializadas, organizadas em um sistema de referência e
contra-referência, local e regional.
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