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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO: A

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 19 (dezenove) páginas numeradas sequencialmente, contendo
60 (sessenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Português (10 questões),
Raciocínio Lógico (05 questões), Noções de Informática (05 questões) e Conhecimentos
Específicos (40 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas.
Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado
no site da ESPP, no prazo recursal contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser
assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de
mais de uma alternativa.

X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações
ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.
www.esppconcursos.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para as questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

Zap

Moacyr Scliar

Não faz muito que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de
um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando
de um canal para outro — uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito
fácil. Estou num canal, não gosto — zap, mudo para outro. Não gosto de novo — zap, mudo de novo.
Eu gostaria de ganhar em dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora,
diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor,
admirável nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. Mas o seu sofrimento aumentou
muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que nasci, e estou agora com treze anos.
Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha
mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece
certo novo sabão em pó. Não conheço nem quero conhecer, de modo que — zap — mudo de canal.
"Não me abandone, Mariana, não me abandone!" Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se
tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e — zap — um homem
falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala a uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o
que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se
justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um
dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem?, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido
— situação pouco admissível para um roqueiro de verdade —, diz que sim, que tem um filho, só que
não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era
a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que
você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um
desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de
baixíssima audiência — e ainda tem de passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual
não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha;
aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer;
mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar, diante de uma tevê, estou a fitar seu
rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta
da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? — mas aí comete um
erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas
da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina
— refletores que se acendem? — e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele,
mas nesse momento zap — aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente
jovem que está — à exceção do pequeno relógio que usa no pulso — nua, completamente nua.
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1) Considere as afirmações abaixo.
I. Trata-se de um texto narrativo em primeira pessoa.
II. É possível inferir que o pai do garoto é um músico no auge do sucesso, assediado pelas maiores
emissoras de televisão.
III. Graças à tecnologia, o pai consegue, realmente, ouvir o filho que não via há muito tempo.
Está correto o que se afirma somente em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III
2) Considere as afirmações abaixo.
I. O garoto mudou de canal porque não possuía qualquer sentimento ou interesse pelo pai que o
abandonou.
II. O garoto muda constantemente de canal porque só se interessa por programas pornográficos.
III. “Zap” indica a mudança constante de canal.
Está correto o que se afirma somente em
a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III
3) Assinale a alternativa em que a palavra não é um adjetivo.
a) Sorridente
b) Veemência
c) Grisalhos
d) Baixíssima
e) Atormentado
ESPP_02_A
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4) Considere o período e as afirmações abaixo.

Eu já te falei, que você não pode se comportar dessa forma.
I. Há falta de uniformidade no uso dos pronomes.
II. A pontuação está correta.

III. A colocação do pronome oblíquo da segunda pessoa não está correta.

Está correto o que se afirma somente em
a) I

b) II

c) III

d) I e II

e) I e III
5) Considere as orações abaixo.

I. Entrevistou-se várias pessoas.

II. Necessita-se de funcionários experientes.
III. Tratam-se de problemas complexos.
A concordância está correta em
a) somente I

b) somente II

c) somente III

d) somente I e II
e) todas

6) Considere as orações abaixo.

I. Não iremos à faculdade hoje.

II. As inscrições estarão abertas à partir de segunda-feira.
III. Demos um lindo presente à nossa amiga.

O uso do acento indicativo de crase está correto somente em
a) I

b) II

c) III

d) I e II

e) I e III
4
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7) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Não encontrei a pasta _____ necessito.
a) que

b) a qual

c) de que

d) na qual
e) do qual
8) Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome.
O diretor informou ao funcionário a mudança do horário da reunião.

a) O diretor informou-o a mudança do horário da reunião.

b) O diretor informou ele a mudança do horário da reunião.
c) O diretor informou-a a mudança do horário da reunião.

d) O diretor informou-lhe a mudança do horário da reunião.
e) O diretor o informou a mudança do horário da reunião.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Aquele rapaz tem um comportamento __________.
II. Gosto do ________ daquele lugar.
a) obsessivo – sossego
b) obcessivo – sossego

c) obscessivo – sossego
d) obcessivo – socego
e) obscecivo - socego

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
I. É ______________ a entrada de pessoas estranhas neste local.
II. Segue _______ a cópia do documento.
a) proibido – anexo
b) proibida – anexo

c) proibida – anexa
d) proibido – anexa

e) proibida – anexos
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RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Verificando a sequência 8, 10 , 11, 14, 14, 18, 17, 22, ..., o valor do próximo termo é:
a) 18
b) 19

c) 16
d) 21
e) 20
12) Quando escrevemos um número qualquer, utilizamos a base de numeração decimal, por
exemplo: 23 = 2.101 + 3.100. Com esse raciocínio podemos escrever um número qualquer
em outra base de numeração diferente da decimal, por exemplo : 23 na base 5 é igual a
23 = 2.51 + 3.50 = 2.5 + 3 = 10 + 3 = 13, ou seja, 23 na base 5 equivale a 13 unidades. Nessas
condições, o número 34 na base de numeração 7 equivale, em unidades, a:
a) 21
b) 19

c) 23
d) 25
e) 22
13) Observe as afirmações

I. Dividir um número por 0,25 é o mesmo que multiplicá-lo por 4.
II. 10% de 10% é igual a 1%.

III. Se todo X é Y, então todo Y é X.
Pode-se dizer que são corretas
a) I e II, somente.
b) Somente I.

c) Somente II.

d) I e III, somente.
e) Somente III.

14) Admitindo-se que “ todos os trabalhadores são honestos “, é correto afirmar que:
a) existem trabalhadores que não são honestos.
b) existem honestos que são trabalhadores.
c) quem não é trabalhador é desonesto.

d) existem mais trabalhadores que honestos.

e) o total de trabalhadores e honestos é o mesmo.
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15) Seis pessoas disputam uma prova de “sorte” que consiste em cada uma escolher uma
sequência diferente de 3 letras entre as letras M , N , e P. As sequências escolhidas por cada
uma estão na tabela abaixo:
Pessoa

Sequência escolhida

1

MNP

2

MPN

3

PMN

4

PNM

5

NMP

6

NPM

O valor de cada letra é dado através de um dado jogado ao chão verificando o número da
face voltada para cima. O resultado após o sorteio foi: M – 3 , N – 2 , P – 4. Além disso, o valor
da primeira letra em cada sequência é multiplicada por 3, o valor da segunda letra é multiplicada
por 2 e a última letra mantém o mesmo valor. Ganha quem obtiver o maior número de pontos
somando os valores das letras das sequências escolhidas. Podemos dizer então que:
a) A pessoa 2 ganhou, com 19 pontos.

b) A pessoa 6 obteve o menor número de pontos dentre todas.
c) A pessoa 3 ganhou, com 20 pontos.

d) As pessoas 1 e 5 obtiveram o mesmo número de pontos.
e) A pessoa 2 ganhou, com 22 pontos.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16) A formatação física de um disco rígido é realizada na fábrica ao final do processo de fabricação,
consistindo basicamente em dividir o disco virgem em:
a) diversos arquivos fragmentados
b) mídias, superfícies e cabeçotes
c) trilhas, setores e cilindros
d) várias partições

e) diversos volumes
17) Na Internet, os protocolos FTP e SMTP são usados respectivamente para:
a) mostrar conteúdos e conexão entre computadores
b) transferência de arquivos e serviços de e-mail

c) mostrar conteúdos e transferência de arquivos

d) serviços de e-mail e conexão entre computadores

e) transferência de e-mail e serviços de compartilhamento
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18) O vírus que permite a um estranho acessar o micro infectado ou coletar dados e enviá-los
pela Internet para um desconhecido, sem notificar o usuário, é conhecido pelo nome de:
a) Trojan
b) Worm

c) Time Bomb

d) Vírus de Boot

e) Vírus de Cluster
19) No MS Word 2007, para digitar o símbolo de metros cúbicos (m3) devemos utilizar a propriedade:
a) sublinhado

b) sobrescrito
c) subscrito
d) tachado
e) itálico

20) No Windows XP, para visualizarmos um arquivo de texto (.txt), o aplicativo mais simples e
apropriado para esse fim seria o:
a) Paint

b) Microsoft Outlook
c) Internet Explorer
d) Bloco de Notas

e) Painel de Controle
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre a tuberculose, assinale a alternativa incorreta.

a) Trabalhadores de laboratórios de biologia não reagentes à prova tuberculínica precisam ser
vacinados contra a tuberculose.

b) A exposição à sílica pode favorecer a reativação de infecção tuberculosa latente.
c) Os casos confirmados são de notificação compulsória.

d) Após o início da terapêutica, em duas semanas, os bacilos tendem a não ser mais infectantes.

e) A suspeita ou confirmação de relação da tuberculose com o trabalho não obriga a abertura de
CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

8
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22) Analise as atividades abaixo:
I. Trabalho em galerias e esgotos.
II. Trabalho em minas e túneis.
III. Trabalho em cursos de água e drenagem.
Associa(m)-se a maior risco de leptospirose:
a) I, II e III.
b) I e III, apenas.
c) I, apenas.
d) II, apenas.
e) III, apenas.
23) Um órgão governamental de determinada localidade está interessado em saber o impacto
dos acidentes de trabalho fatais no conjunto de óbitos. A melhor opção seria estimar:

a) A proporção de óbitos por acidentes de trabalho em relação ao número total de habitantes no
meio do ano correspondente e no mesmo local.

b) A proporção de óbitos por acidentes de trabalho em relação ao número de trabalhadores
cadastrados no meio do ano correspondente e no mesmo local.

c) A proporção de óbitos por acidentes de trabalho em relação ao número total de acidentes de
trabalho no mesmo período e local.

d) A proporção de óbitos por acidentes de trabalho em relação ao número total de óbitos no mesmo
período e local.

e) A proporção de óbitos por acidentes de trabalho em relação ao número de trabalhadores
cadastrados no último dia do ano correspondente e no mesmo local.

24) Uma determinada empresa deseja comparar a média de idade de seus trabalhadores, em
três de suas filiais. O melhor teste estatístico para essa comparação é:

a) Teste t de Student pareado
b) Análise de variância
c) Teste do Qui-quadrado
d) Diagrama de Pareto
e) Estatística descritiva
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25) É um tipo de estudo no qual se acompanha um grupo de trabalhadores, em um período de
tempo, realizando anotações e análise do que ocorre com os indivíduos desse grupo e com
o grupo como um todo. Trata-se de:
a) Estudo de coorte

b) Estudo transversal.

c) Estudo de casos e controles.

d) Estudo de epidemiologia descritiva.
e) Estudo de correlação.

26) Sobre a asma ocupacional, assinale a alternativa incorreta.

a) Todo caso de asma agravado na idade adulta deve levantar a suspeita de uma possível causa
ocupacional.

b) A melhora dos sintomas em períodos de afastamento do trabalho, em finais de semana ou nas
férias, é sugestiva de asma relacionada ao trabalho.
c) A asma ocupacional não pode ser enquadrada no Grupo I da classificação e Schilling, na qual
o trabalho é causa necessária para a ocorrência da doença.

d) O tratamento farmacológico para a asma ocupacional é o mesmo utilizado para outras formas
dessa doença.
e) Um dos agentes etiológicos envolvidos é o aldeído fórmico.

27) Sobre a hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta.

a) Estresse no trabalho é condição associada ao desencadeamento e à manutenção de hipertensão
arterial.
b) Há grande prevalência entre motoristas de ônibus urbanos.

c) Pode ser enquadrada no grupo II da classificação de Schilling, no qual o trabalho é fator contributivo
para a sua ocorrência.

d) Sua prevalência é maior entre os profissionais liberais e os de maior renda mensal.
e) A maior causa de hipertensão em trabalhadores é a essencial.
28) Sobre a angina pectoris, assinale a alternativa incorreta.

a) Pode ser desencadeada pela exposição ao monóxido de carbono.

b) Pode ser desencadeada pela cessação súbita de exposição aos nitratos.

c) Em trabalhadores, a principal causa de angina é a doença aterosclerótica das artérias coronárias.
d) Pode ser desencadeada pela exposição ao sulfeto de carbono.

e) Não pode ser enquadrada no Grupo I da classificação e Schilling, na qual o trabalho é causa
necessária para a ocorrência da doença.
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29) Uma empresa está interessada em estabelecer o diagnóstico de diabetes mellitus em seus
trabalhadores com idade acima de 45 anos, sem sintomas ou exames laboratoriais sugestivos
dessa doença. Dos critérios diagnósticos, o mais adequado é:
a) Presença de duas glicemias de jejum com valores ≥ 126 mg/dl.

b) Presença de uma glicemia em qualquer horário com valor ≥ 200 mg/dL.
c) Presença de duas glicemias de jejum com valores ≥ 140 mg/dl.
d) Presença de uma glicemia de jejum com valor ≥ 160 mg/dL.

e) Presença de duas glicemias de jejum com valor ≥ 200 mg/dL.
30) Algumas exposições ocupacionais são associadas a risco aumentado de leucemia, entre as
quais não se inclui a exposição:
a) Ao óxido de etileno.

b) Aos agrotóxicos organofosforados.
c) Ao benzeno.

d) A alguns agentes antineoplásicos.
e) A radiações ionizantes.

31) Sobre a doença renal crônica (DRC), assinale a alternativa incorreta.

a) Em trabalhadores expostos ao chumbo inorgânico, excluídas outras causas, a DRC pode ser
considerada como doença relacionada ao trabalho do Grupo I da classificação de Schilling.
b) Pacientes diabéticos com filtração glomerular normal e apenas com microalbuminúria anormal
podem ser considerados como portadores de DRC.

c) A glomerulonefrite crônica é considerada a principal causa de DRC na população geral.
d) A sintomatologia da uremia aparece apenas nas fases avançadas da DRC.
e) Sua incidência e prevalência tem aumentado em idosos.

32) Considerando os fatores ocupacionais, é menos provável que haja hepatite tóxica pela
exposição ao:
a) Tolueno

b) Tetracloreto de carbono
c) Arsênico

d) Fósforo vermelho
e) Ácido tânico.
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33) A associação entre hipotireoidismo e trabalho tem sido descrita em trabalhadores expostos
a algumas substâncias químicas, entre as quais não se inclui:
a) Mercúrio.
b) Chumbo.
c) Tiouracil.

d) Clorobenzeno.
e) Tiocianato.

34) Sobre a ataxia cerebelar, assinale a alternativa incorreta.
a) Pode ser ocasionada pela exposição ao mercúrio.

b) Pode ser ocasionada pela exposição ao manganês.

c) Em algumas circunstâncias pode ser considerada como doença relacionada ao trabalho do
Grupo I da classificação de Schilling.
d) O quadro clínico é muito semelhante à ataxia sensória.
e) Tremores fazem parte das manifestações clínicas.
35) Considere as substâncias:
I. Manganês
II. Metanol

III. Mercúrio

IV. Monóxido de carbono

O parkinsonismo secundário pode ser decorrente da exposição ocupacional às substâncias
citadas no(s) item (itens):
a) II e IV, apenas.
b) I, apenas.

c) III, apenas.

d) IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

36) Pode provocar gota a exposição ocupacional ao:
a) Chumbo
b) Níquel

c) Benzeno
d) Alumínio
e) Zinco

12
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37) Sobre as lombalgias, assinale a alternativa incorreta.

a) Estão associadas a atividades que envolvem contratura estática por tempo prolongado.
b) A prevalência de lombalgia crônica é elevada entre trabalhadores da construção civil.
c) Episódios agudos são mais comuns em indivíduos entre 45 e 50 anos.

d) Pode ser enquadrada como doença relacionada ao trabalho, do grupo II da classificação de
Schilling, em que o trabalho pode ser considerado fator de risco.

e) Epísódios agudos têm elevado risco de recorrência.

38) Sobre as dermatites de contato, assinale a alternativa incorreta.

a) Ao contrário das dermatites de contato alérgicas, as dermatites de contato por irritantes não
dependem de sensibilização prévia.

b) As dermatites de contato por irritantes são sempre enquadradas como doenças relacionadas ao
trabalho do grupo II de Schilling, considerando que o trabalho é causa contributiva, mas não
necessária para a sua ocorrência.

c) Entre os agentes causais das dermatites de contato por irritantes destacam-se ácidos e álcalis
fortes.

d) Nos trabalhadores, as dermatites de contato por irritante são mais frequentes que as dermatites
alérgicas.

e) As dermatites de contato por irritantes podem ser devidas ao contato com detergentes.
39) Sobre a porfiria cutânea tardia, assinale a alternativa incorreta.

a) Pode ser desencadeada pela exposição ocupacional aos organoclorados.

b) O quadro clínico se caracteriza por fragilidade de pele com formação de bolhas e erupções
provocadas por pequenos traumas superficiais.

c) Pode ser desencadeada pela exposição ocupacional a herbicidas.

d) O alcoolismo não é considerado um fator associado à sua ocorrência.
e) Pode ser precipitada pelo uso de barbitúricos.

40) Sobre os acidentes de trabalho, analise as sentenças abaixo e assinale V(verdadeiro) ou
F (falso).
( ) O efetivo desvio da rota trabalho-residência, ainda que para afazeres regulares de natureza
pessoal, não afasta a caracterização do acidente de trânsito como de trabalho.
( ) Doença relacionada ao trabalho é uma das formas de acidente de trabalho.

( ) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, mesmo
que se trate de trabalhador avulso.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V,V,V
b) F,F,F

c) V,F,F

d) V,V,F
e) F,V,V
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41) Não pode ser enquadrada como doença relacionada ao trabalho do grupo I da classificação
de Schilling, em que o trabalho é condição necessária para sua ocorrência:
a) Varizes de membros inferiores.
b) Silicose.

c) Hepatite tóxica.

d) Erosão dentária em trabalhadores expostos a gases ácidos fluorados.

e) Transtorno cognitivo leve relacionado ao trabalho, excluídas outras causas não-ocupacionais.
42) Sobre Ética e Medicina do Trabalho, analise os itens abaixo.

I. Quando requisitado judicialmente, o prontuário do paciente será disponibilizado ao perito médico
nomeado pelo juiz.

II. O médico do trabalho em determinadas circunstâncias pode permitir o manuseio e o conhecimento
dos prontuários médicos por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua
responsabilidade.

III. É vedado ao médico ser perito de seu próprio paciente.

É (São ) correta(s):
a) I e III apenas.
b) I, II e III.

c) II, apenas.

d) III, apenas.
e) I, apenas.

43) São doenças associadas ao fator de risco vibrações, EXCETO:
a) Compressão do nervo ulnar na região do punho.
b) Fibromatose da fáscia palmar.
c) Dorsalgia

d) Ataxia cerebelar.

e) Barotrauma de ouvido.
44) São doenças ou manifestações associadas à exposição ocupacional aos compostos arsenicais,
EXCETO:
a) Câncer de pulmão.
b) Trombocitopenia.

c) Ulceração do septo nasal.
d) Rinite crônica.

e) Doença renal crônica.
14
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45) São doenças ou manifestações associadas à exposição ocupacional ao asbesto ou amianto,
EXCETO:
a) Mesotelioma de peritônio.

b) Neoplasia maligna de estômago.
c) Hepatite

d) Derrame pleural.

e) Neoplasia maligna da laringe.
46) Sobre a neurose profissional, assinale a alternativa incorreta.

a) Pode-se apresentar como neurose profissional atual, psicoenurose profissional ou neurose de
excelência.

b) É relacionada do ponto de vista causal à exposição a vários agentes tóxicos.
c) Mudança de emprego é um dos fatores de risco.

d) Muitas vezes, é a inibição para o trabalho que surge como primeiro sintoma indicando a presença
de uma neurose profissional.
e) Desemprego é um dos fatores de risco.

47) Sobre a síndrome de fadiga relacionada ao trabalho, assinale a alternativa incorreta.

a) Manifestações clínicas semelhantes podem ser encontradas em trabalhadores expostos ao
chumbo.

b) Não pode ser encontrada em indivíduos desempregados.

c) Sensação de dores musculares, tonturas, cefaleias tensionais, perturbações do sono, incapacidade
de relaxar, irritabilidade e dispepsia são manifestações que sugerem esse diagnóstico.

d) Em geral, o paciente é incapaz de se recuperar por meio do descanso, relaxamento ou
entretenimento.

e) Pode estar relacionada à exposição ao sulfeto de carbono.

48) Paciente de 28 anos perdeu um colega de trabalho em um acidente fatal com uma determinada
máquina. Desde então, apresenta-se com diminuição do envolvimento com o trabalho ou da
reação ao ambiente que o cerca, e rejeição a atividades e situações que lembram o episódio
traumático. Mostra-se visivelmente ansioso e refere grande dificuldade para dormir. O
diagnóstico mais provável é:
a) Distúrbio cognitivo leve.
b) Episódio depressivo.

c) Estresse pós-traumático.
d) Síndrome do pânico.
e) Psiconeurose.
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49) Humor triste ou diminuição do interesse ou prazer, fadiga ou perda da energia, diminuição
da capacidade de pensar e de se concentrar ou indecisão e ideação suicida recorrente são
manifestações de:
a) Síndrome de burn-out.
b) Fadiga crônica.

c) Estado depressivo.
d) Demência.

e) Transtorno orgânico da personalidade.
50) Sobre o estado depressivo relacionado ao trabalho, assinale a alternativa incorreta.
a) Episódios depressivos podem estar associados à exposição ocupacional ao mercúrio.
b) Pode cursar com insônia ou hipersonia.

c) Exigências excessivas de desempenho cada vez maior, no trabalho, geradas pelo excesso de
competição podem estar associadas ao desencadeamento desses episódios.
d) A situação de desemprego prolongado não se associa ao desenvolvimento de episódios
depressivos, como mostrado em vários estudos em diferentes países.
e) Pode estar associada à exposição ao chumbo.

51) Uma frequência maior de casos (individuais) de alcoolismo tem sido observada em
determinadas ocupações, dentre as quais não se incluem:
a) Vigias

b) Motoristas de transporte coletivo

c) Trabalhadores da construção civil
d) Enfermeiros.
e) Lixeiros

52) Sobre as LER/DORT, assinale a alternativa incorreta.

a) A ausência de sinais clínicos objetivos autoriza descartar o diagnóstico.

b) Entre os fatores de risco pode-se incluir a monotonia fisiológica ou psicológica.

c) Mononeuropatias periféricas, incluindo as dos membros inferiores, podem ser incluídas entre as
LER/DORT.
d) Transtornos do plexo braquial são incluídos entre as LER/DORT.

e) Alterações sensitivas de fraqueza, cansaço, peso, dormência, formigamento, sensação de
diminuição, perda ou aumento de sensibilidade, agulhadas e choques são características do
quadro clínico.
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53) É desencadeada (o) por situações em que existe uma combinação de movimentos repetitivos

com esforço, como o de preensão forte, flexão de dedos ou de falanges distais, compressão

palmar, na atividade de segurar com firmeza objeto cilíndrico e, especialmente, se há

compressão em cima da bainha sinovial de tendões. No quadro clínico destaca-se a dificuldade
ou impossibilidade de estender os dedos, observando-se um estalido doloroso ao se forçar

o movimento, que pode afetar qualquer dedo, dor à palpação e nódulo na altura da articulação
metacarpo-falangeana. Esta descrição corresponde a:
a) Osteonecrose de mão.
b) Osteartrose.
c) Tenossinovite de Quervain.
d) Artrite carpomatacarpal.
e) Dedo em gatilho.

54) O trabalho em turnos e o trabalho noturno estão associados a alguns danos à saúde, entre
os quais não se inclui (incluem):
a) Parkinsonismo.
b) Distúrbios gastrintestinais.
c) Fadiga.
d) Sonolência.
e) Hipertensão arterial.

55) Um indivíduo trabalha informalmente como motorista de veículo de transporte e não recolhe

qualquer contribuição previdenciária. Foi vítima de acidente com seu veículo no qual viajava

um grupo de pessoas que voltavam de uma festa e fraturou o úmero direito, devendo ficar
sem trabalhar por pelo menos oito semanas. No caso, é correto afirmar que:
a) O motorista tem direito a auxílio-acidente.
b) O motorista tem direito a auxílio-doença.
c) O motorista tem direito a uma indenização do grupo para o qual trabalhava no dia do acidente.
d) O motorista não tem direito a qualquer benefício pecuniário.
e) O motorista tem direito à auxílio-desemprego.
ESPP_02_A
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56) Analise os itens abaixo e assinale V (verdadeiro) ou F (falso):

De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 17, as atividades de processamento eletrônico
de dados, deve-se, salvo o disposto em convenções e acordos coletivos de trabalho, observar
o seguinte:
( ) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 20 minutos para cada
40 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.

( ) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de seis
horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras
atividades.
( ) O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 por
hora trabalhada, sendo considerado toque real, cada movimento de pressão sobre o teclado.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V,V,V.
b) V,V,F.
c) F,V,F.
d) F,F,V.
e) V,F,V

57) De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 5, entre as atribuições da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), não se inclui
a) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação
do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.
b) Requisitar à empresa as cópias das CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) emitidas.
c) Estabelecer nexo causal entre a condição de trabalho e o agravo à saúde.

d) Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS.

e) Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor
onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores.
58) Considerando os parâmetros para controle biológico da exposição ocupacional a alguns
agentes químicos constantes da Norma Regulamentadora(NR) 7, pode-se afirmar que o
indicador biológico para avaliação da exposição ao tolueno é a dosagem de:
a) Tolueno na urina.

b) Ácido hipúrico na urina.
c) Tolueno no plasma.

d) Meta-hemoglobina no sangue.
e) Meta-hemoglobina na urina.
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59) Assinale a alternativa que contém a associação correta entre atividade e grau de insalubridade,
de acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 15
I. Atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações
localizadas ou de corpo inteiro.

II. Fabricação e preparação de tintas à base de arsênico.

III. Pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre.
IV. Trabalho em cemitérios, que envolva exumação de corpos.
A - Grau Mínimo
B - Grau Médio

C - Grau Máximo

a) I-B; II-C; III-A; IV-B

b) I-C; II-C; III-B; IV-C
c) I-B; II-B; III-A; IV-C
d) I-A; II-B; III-C; IV-B

e) I-C; II-A; III-B; IV-A
60) Considere uma empresa que atua na área da construção de redes de abastecimento de água,
coleta de esgoto e possui 4.775 trabalhadores. Para o adequado dimensionamento do SESMT
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), o número
mínimo de engenheiros de segurança do trabalho e de técnicos de segurança do trabalho
deverá ser respectivamente:
a) 1 e 5.
b) 2 e 8.

c) 2 e 6.
d) 1 e 8.

e) 3 e 10.

Realização:

Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.
www.esppconcursos.com.br
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