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Nas questões de 1 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

PROVA OBJETIVA

Texto para as questões 1 e 2

Um indivíduo de vinte anos de idade, sem antecedentes

patológicos, procurou atendimento médico, queixando-se de

palpitações taquicárdicas, que se iniciaram havia duas horas.

Ele negou outros sintomas ou sinais, mas relatou que, nas últimas

24 horas, havia ingerido álcool em grande quantidade. Ao exame

físico, apresentou-se eupneico e acianótico, com pressão arterial de

124 mmHg × 78 mmHg, frequência cardíaca de, aproximadamente,

138 bpm e ritmo cardíaco irregular em dois tempos, sem sopros.

O restante do exame físico não apresentou anormalidades.

Na chegada do paciente ao pronto atendimento, ele foi submetido

a eletrocardiograma (com calibração padrão), cujo resultado é

apresentado na figura abaixo.

QUESTÃO 1

O provável diagnóstico do paciente acima referido é

A taquicardia atrial por reentrada antidrômica.

B taquicardia paroxística supraventricular.

C fibrilação atrial.

D taquicardia sinusal inapropriada.

E extra-sístoles supraventriculares isoladas.

QUESTÃO 2

Para o caso clínico apresentado, recomenda-se o tratamento

mediante

A manobra vagal.

B benzodiazepínico e repouso.

C amiodarona por via endovenosa.

D adenosina por via endovenosa.

E anticoagulação oral e cardioversão elétrica após três semanas.

QUESTÃO 3

O estudo HYVET foi projetado para dirimir as dúvidas

quanto aos benefícios e os riscos do tratamento anti-hipertensivo em

pacientes acima de 80 anos de idade. Esse estudo foi prospectivo,

randomizado, duplo cego controlado com placebo, realizado em

195 centros de 13 países, envolvendo 1.933 pacientes no grupo

ativo e 1.912 no grupo placebo. Ao final de dois anos, ocorreram

196 mortes de qualquer causa no grupo tratamento e 235 no grupo

placebo. A taxa de morte de qualquer causa (a cada 1.000 pacientes

tratados) foi igual a 47,2 no grupo tratamento e 59,6 no grupo

placebo, o que resulta em uma razão de chances de 0,79 (intervalo

de confiança de 95%: 0,65-0,95; p = 0,02). Desse modo, a

frequência de insuficiência cardíaca foi reduzida em 64% (intervalo

de confiança de 95%: 0,42-0,78; p < 0,001).

Com base nessas informações, assinale a opção correta.

A Os valores de p indicam que a magnitude do efeito terapêutico

foi maior para a prevenção de novos casos de insuficiência

cardíaca que para evitar mortes por todas as causas. 

B O intervalo de confiança da variável insuficiência cardíaca gera

dúvidas quanto à eficácia do tratamento.

C A probabilidade de a redução da mortalidade com a

intervenção testada ter sido um efeito do acaso é igual a 2%.

D A redução da mortalidade geral com o tratamento ativo foi

igual a 79%.

E É possível evitar uma morte de qualquer causa a cada vinte

pacientes tratados.

QUESTÃO 4

Com relação à anafilaxia, assinale a opção correta.

A A epinefrina está contraindicada para tratamento da reação

anafilática grave em indivíduos em uso de agentes

ß-bloqueadores por via oral, devido ao risco de taquicardia

paradoxal e, consequentemente, hipotensão profunda e

broncoespasmo grave e irreversível.

B Em mais da metade dos casos de anafilaxia ocorre

comprometimento do sistema nervoso central.

C Para o diagnóstico de anafilaxia, o momento adequado para a

dosagem de triptase sérica é de dez minutos a trinta minutos

após o início da reação anafilática.

D Mediadores de mastócitos, como histamina, leucotrieno C4 e

prostaglandina D2, podem ocasionar espasmos das artérias

coronárias.

E O principal mecanismo imunológico na anafilaxia induzida por

alérgenos é mediado por IgG, com ativação de basófilos, via

complexos de alérgenos-IgG.
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QUESTÃO 5

Assinale a opção em que são apresentados todos os aspectos
associados a crises fatais ou quase fatais que indiquem grande risco

para pacientes asmáticos.

A Crise grave prévia, com necessidade de ventilação mecânica,
problemas psicossociais e duas ou mais hospitalizações por

asma nos últimos doze meses. 

B Uso mensal de um frasco de aerossol dosimetrado de

broncodilatador, não adesão a tratamentos prévios e
dificuldade de acesso à assistência médica. 

C Hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo e asma lábil, com
variações de função pulmonar.

D Má percepção do grau de obstrução, uso frequente de
corticosteroide inalatório e história familiar de morte súbita.

E Depressão, duas visitas à emergência no último ano e
internação prévia em unidade de terapia intensiva.

QUESTÃO 6

No pronto-socorro, a medida inicial para tratamento da crise de

asma deve ser embasada 

A no uso de corticosteroide inalatório.

B no uso isolado de brometo de ipratrópio, em doses adequadas

e repetidas.

C na administração de oxigênio por cânula nasal a cinco litros

por minuto, iniciada quando a saturação de oxigênio no sangue
arterial for igual ou inferior a 89%.

D no uso intravenoso de aminofilina.

E na administração de doses adequadas e repetidas de beta-2

agonistas por via inalatória, a cada dez a trinta minutos, na
primeira hora de chegada ao pronto atendimento.

QUESTÃO 7

Com relação às infecções urinárias (ITU) em mulheres, assinale a

opção correta.

A O tratamento de bacteriúria assintomática está indicado para
mulheres na pós-menopausa, visto que há maior probabilidade

de hospitalização por complicações, como pielonefrite,
abscesso perinéfrico e bacteriemia.

B O emprego da terapia hormonal é indicado para reduzir a
frequência de episódios de ITU. 

C Os agentes etiológicos comumente relacionados a casos
assintomáticos de ITU em mulheres idosas são os estafilococos

e os estreptococos do grupo B.

D A epidemiologia das infecções urinárias em mulheres na pós-

menopausa difere da epidemiologia das infecções urinárias em
mulheres jovens.

E O aumento da concentração dos Lactobacillus contribui para
a ocorrência de ITU, visto que acarreta redução do pH vaginal

e favorece, consequentemente, a colonização por
uropatógenos.

Texto para as questões 8 e 9

Um paciente de cinquenta e um anos de idade, com
antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo,
procurou atendimento em um hospital de referência (que possui
todos os recursos disponíveis para estabelecer diagnósticos
conforme as últimas diretrizes médicas), referindo episódios de
precordialgia em opressão, de moderada intensidade, sem
irradiação, desencadeada por esforços maiores que os habituais,
como subir escadas ou correr, com duração de cinco a dez minutos
e alívio espontâneo, em menos de cinco minutos, após o término do
exercício. Segundo o paciente, esses sintomas persistiam havia
quatro meses. Nesse período, não observou alteração da frequência
ou da intensidade desses episódios. No momento da consulta, o
paciente não se queixava de nenhum desconforto. Ao exame físico,
encontrava-se eupneico e acianótico, com pressão arterial de
138 mmHg × 86 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm e ritmo
cardíaco regular em dois tempos, sem sopros. O restante do exame
físico e a dosagem das enzimas cardíacas (CK-MB massa e
troponina) não apresentaram anormalidades. O paciente foi
submetido a eletrocardiograma (com calibração padrão), cujo
resultado é apresentado na figura abaixo.

QUESTÃO 8

Com base no caso clínico apresentado, é correto afirmar que o
provável diagnóstico é 

A infarto agudo do miocárdio, sem supradesnível do
segmento ST.

B angina instável.

C angina de Prinzmetal.

D infarto agudo do miocárdio, com supradesnível do
segmento ST.

E angina estável.

QUESTÃO 9

Considerando que o paciente estava em um hospital de referência,
assinale a opção que corresponde ao exame não invasivo
apropriado para confirmação diagnóstica, determinação prognóstica
e definição de conduta terapêutica. Para tanto, atente para uma boa
relação entre custo, risco e benefício.

A angiotomografia de coronárias

B ressonância magnética sob estresse com dobutamina

C teste ergométrico

D ecocardiografia sob estresse com farmacológico

E cintilografia de perfusão miocárdica com dipiridamol

Cargo 6: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Medicina do Trabalho  – 2 –

Cargo 6: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Medicina do Trabalho



||TRT8R13_006_16N305055|| CESPE/UnB – TRT 8.ª Região/2013

QUESTÃO 10

Um paciente de cinquenta e dois anos de idade procurou
atendimento médico, queixando-se de dor epigástrica, de forte

intensidade, que persistia havia quatro horas, com irradiação para
região dorsal esquerda, acompanhada de náuseas e vômitos.

O paciente apresentou história de dislipidemia e obesidade.
Ao exame físico, apresentou-se normocorado, anictérico, com

temperatura de 36,8 ºC, frequência cardíaca de 132 bpm, pressão
arterial de 114 mmHg × 82 mmHg, com murmúrio vesicular

diminuído em base pulmonar esquerda, com sibilos discretos e
abdome globoso, em avental, doloroso à palpação no andar

superior, principalmente no epigástrio, com ruídos hidroaéreos
presentes. Ao exame físico, o paciente não apresentou outras

alterações significativas. Os exames complementares revelaram
hemoglobina = 15,8 g/dL; hematócrito = 48%; leucócitos

= 21.840/mm3 (sem desvio à esquerda); glicemia = 218 mg/dL;
TGO = 28 U/L; tempo de protrombina igual a 14 segundos;

bilirrubina total = 1,2 mg/dL; DHL = 204 U/L; creatinina
= 0,7 mg/dL; amilase = 1.488 U/L; triglicerídeos = 1.061 mg/dL e

colesterol total = 290 mg/dL. O exame de raios-X de tórax revelou
discreto velamento nas bases. Os resultados do eletrocardiograma

e do exame de enzimas cardíacas não apresentaram anormalidades. 

Considerando esse caso clínico, assinale a opção em que é
apresentado o exame adequado para confirmação diagnóstica.

A colonoscopia

B tomografia computadorizada do abdome com contraste
intravenoso

C colangiopancreatografia retrógrada endoscópica

D colangiopancreatografia por ressonância magnética

E ultrassom de abdome total

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta com relação ao hipertireoidismo.

A Devido ao risco de malignidade de um nódulo tóxico, é
indicada a punção aspirativa com agulha fina do adenoma

tóxico. 

B O tratamento de escolha do adenoma tóxico consiste no uso de

propiltiouracil ou metimazol, em razão da recorrência
frequente de hipertireoidismo ocasionado pela nodulectomia.

C Alguns adenomas tóxicos apresentam mutações somáticas nas
células foliculares. A maioria dessas mutações ocorre no

receptor do TSH e o restante na estrutura da subunidade alfa
das proteínas G de membrana. 

D Quanto à apresentação clínica e dados epidemiológicos, o
hipertireoidismo causado pelo bócio nodular tóxico é

semelhante ao hipertireoidismo causado pela doença de
Graves.

E É frequente a redução dos nódulos dos adenomas tóxicos ou
mesmo o seu desaparecimento espontâneo secundário à

necrose.

QUESTÃO 12

Uma paciente de sessenta e oito anos de idade, com

hipertensão arterial havia vários anos, compareceu ao ambulatório

para consulta de rotina, sem apresentar queixas. Ela relatou uso

irregular de hidroclorotiazida. Ao exame físico, apresentou-se

normocorada, com extremidades quentes, frequência cardíaca de

106 bpm, pressão arterial de 142 mmHg × 78 mmHg, turgência

jugular a 30º, ausculta pulmonar normal, ictus cordis propulsivo no

6.º EICE linha axilar anterior, ritmo cardíaco em galope (terceira

bulha) e sem sopros. Adicionalmente, notou-se refluxo

hepatojugular e edema perimaleolar bilateral. Os exames

complementares revelaram concentração de sódio = 140 mEq/L;

potássio = 5,6 mEq/L; creatinina = 3,1 mg/dL; hemoglobina =

10,2 g/dL e hematócrito = 30%. Os demais exames bioquímicos e

a função tireoidiana estavam normais. O ecocardiograma revelou

fração de ejeção de 36%. 

Com base no caso clínico acima apresentado, assinale a opção que

corresponde ao medicamento indicado para aumentar a sobrevida

da paciente. 

A espironolactona

B digoxina

C carvedilol

D captopril

E furosemida

QUESTÃO 13

Com relação à tenossinovite estenosante dos flexores, também

denominada dedo em gatilho, assinale a opção correta.

A O tratamento do dedo em gatilho por meio de infiltração intra-

articular com corticoides é contraindicado em pacientes

diabéticos.

B A tenossinovite estenosante dos flexores é uma inflamação que

acomete com maior frequência o segundo e o terceiro

quirodáctilos da mão dominante em indivíduos do sexo

masculino.

C O dedo em gatilho se desenvolve devido à desproporção entre

o tendão flexor e a polia, ocasionada por um nódulo no nível

da articulação metacarpofalangiana.

D Nos casos de tenossinovite estenosante dos flexores, o

tratamento cirúrgico por via aberta tem sido evitado devido às

taxas elevadas de recorrência e complicações, como déficit

residual de extensão e rigidez pós-operatória residual. 

E Após o período de acompanhamento de três meses de pacientes

com tenossinovite estenosante dos flexores, a infiltração com

triancinolona apresenta resultado superior à infiltração com

dexametasona, no que se refere à resolução dos sintomas e dos

déficits motores.
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Texto para as questões 14 e 15

Um paciente de cinquenta e dois anos de idade

compareceu a um centro de atendimento médico para consulta de

rotina, sem apresentar queixas. O paciente relatou que, havia dois

anos, tem utilizado 12,5 mg de clorotalidona, uma vez por dia, para

tratamento de hipertensão arterial. Ele não apresentou cardiopatia

estrutural nem aterosclerose significativa. O exame físico revelou

índice de massa corpórea (IMC) de 31 Kg/m2, circunferência

abdominal de 108 cm, pressão arterial de 144 mmHg × 92 mmHg

(média de três medidas) e frequência cardíaca de 72 bpm. A

avaliação laboratorial apresentou os seguintes resultados: ácido

úrico = 10,8 mg/dL; triglicerídeos = 184 mg/dL; colesterol total

= 250 mg/dL; HDL colesterol = 35 mg/dL; LDL colesterol

= 178 mg/dL; glicemia de jejum = 104 mg/dL e hemoglobina

glicada (A1C) = 5,9%. Os resultados do eletrocardiograma e dos

demais exames laboratoriais não apresentaram anormalidades.

QUESTÃO 14

Para proporcionar ao paciente do caso clínico acima apresentado

um controle adequado da pressão arterial com menor interferência

no padrão metabólico e com menor probabilidade de

desenvolvimento de diabetes deve-se

A substituir a clortalidona por espironolactona, com uso

associado de atenolol.

B aumentar a dose da clortalidona, com uso associado de

atenolol.

C substituir a clortalidona por anlodipino, com uso associado de

ramipril.

D aumentar a dose da clortalidona, com uso associado de

ramipril.

E aumentar a dose da clortalidona em monoterapia. 

QUESTÃO 15

Ainda com relação ao caso clínico acima apresentado, é correto

afirmar que, para garantir um controle eficiente da

hipercolesterolemia, com menor incidência de eventos

cardiovasculares, deve-se administrar ao paciente

A orlistat.

B rosuvastatina.

C ácido nicotínico.

D genfibrozil.

E fenofibrato.

QUESTÃO 16

No que se refere ao acidente vascular cerebral (AVC), assinale a

opção correta.

A O tromboembolismo corresponde ao mecanismo

aterotrombótico responsável pela trombose de grandes vasos,

sendo o coração o local de origem do trombo arterial.

B Nas primeiras horas após a ocorrência de um AVC do tipo

isquêmico (AVCI), a zona de penumbra recebe um fluxo de

sangue reduzido e insuficiente para manter a viabilidade

celular, resultando em dano estrutural irreversível.

C As causas mais comuns do AVC por hemorragia

intraparenquimatosa são as malformações vasculares e os

aneurismas saculares.

D Pacientes com diagnóstico de AVC do tipo isquêmico (AVCI),

elegíveis para o uso intravenoso do ativador do plasminogênio

tecidual (t-PA), devem iniciar o tratamento até seis horas após

o início do AVCI. 

E A trombose de pequenas artérias, que é comum em pacientes

hipertensos e diabéticos, corresponde a pequenos infartos

causados por oclusão de uma pequena artéria perfurante na

profundidade dos hemisférios cerebrais ou do tronco

encefálico. 

QUESTÃO 17

Com relação ao abuso e dependência de crack e cocaína, assinale

a opção correta.

A O uso de clorpromazina é indicado para tratamento das

complicações agudas relacionadas ao consumo de cocaína,

como os sintomas psicóticos e as agitações extremas.

B A convulsão é a complicação mais frequente entre as

intercorrências não psiquiátricas dos usuários de crack. 

C A agressão térmica, a inalação de impurezas, o efeito

anestésico local e a vasoconstricção são os principais fatores

responsáveis pelas lesões das vias aéreas relacionadas ao

consumo de crack.

D O uso de crack, em geral, inicia-se após os dezoito anos de

idade, sendo restrito às classes sociais desfavorecidas

socioeconomicamente. 

E Comparado ao usuário de cocaína intranasal, o usuário de

crack, em geral, se expõe menos ao risco de dependência, visto

que há menos concentração de substâncias dependentes no

crack que na cocaína. 
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QUESTÃO 18

Ainda no que se refere ao abuso e à dependência do crack e da

cocaína, assinale a opção correta.

A Os pacientes com transtorno de personalidade esquizoide

consomem crack de modo mais intenso e têm menor

probabilidade de buscarem tratamento que os pacientes sem

esse transtorno.

B Os sintomas de abstinência de cocaína são pouco intensos e

diminuem acentuadamente no tratamento ambulatorial,

contudo esses sintomas são intensos e duradouros em

ambientes de internação.

C O mecanismo de ação do topiramato aumenta o tônus do

sistema de neurotransmissão GABA e inibe os receptores

AMPA/cainato do sistema glutamato. Esse aumento da

atividade inibitória e bloqueio da atividade excitatória provoca

redução da liberação de dopamina no nucleus accumbens.

D O dissulfiram atua no sistema dopaminérgico, aumentando a

conversão de noradrenalina em dopamina por meio do estímulo

das enzimas dopamina-beta-hidroxilase e monoamina oxidase,

além de estimular a aldeído desidrogenase. 

E O tratamento com modafinil ocasiona a redução do consumo

de crack pelo usuário, entretanto, esse tratamento é pouco

utilizado devido a seus efeitos colaterais frequentes e graves,

como alterações do raciocínio, dificuldade de memorização e

distúrbios de linguagem e concentração.

QUESTÃO 19

Considere que um paciente, previamente hígido, tenha desenvolvido

placas eritemato-edematosas grandes, circinadas, indolores,

pruriginosas, sem descamação e de início súbito, havia duas horas,

no tronco e no pescoço. Desse modo, o tratamento padrão por via

oral para esse caso clínico é a administração de

A amoxicilina.

B fluconazol.

C metotrexato.

D cloridrato de fexofenadina.

E penciclovir.

QUESTÃO 20

Um paciente de sessenta anos de idade procurou

atendimento médico com queixa de cansaço. Ao exame clínico, o

paciente apresentou apenas palidez cutaneomucosa. O eritrograma

do paciente revelou os seguintes resultados: concentração de

hemoglobina = 7,2 g/dL; hematócrito = 22%; número de hemácias

= 1.800.000/mm3 e VCM = 122 fl. A dosagem de haptoglobina não

apresentou anormalidades. 

Sabendo que o referido paciente é anêmico, assinale a opção em

que é apresentado o tipo de anemia pertinente com o caso clínico

acima apresentado.

A anemia ferropriva

B anemia sideroblástica

C talassemia beta menor

D anemia megaloblástica

E anemia de doença crônica

QUESTÃO 21

Com o objetivo de testar a hipótese de que a boa

alimentação materna influencia o ganho de peso infantil, uma

pesquisa avaliou todas as crianças menores de cinco anos de idade

residentes em determinado bairro de uma cidade (total de 350

crianças). As crianças foram acompanhadas durante seis meses,

com visitas realizadas a cada dois meses, não sendo permitida a

entrada de novos componentes no grupo.

Acerca da epidemiologia e com base na situação hipotética

apresentada, é correto afirmar que esse estudo epidemiológico é

caracterizado como estudo

A retrospectivo.

B de caso.

C de caso controle.

D transversal.

E de coorte.

QUESTÃO 22

A substância química que, uma vez presente no ambiente de

trabalho, pode causar leucemia, anemia aplásica, hipoplasia

medular e agranulocitose é

A o monóxido de carbono.

B o benzeno.

C a sílica.

D o asbesto.

E o metano.
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QUESTÃO 23

O ruído é um risco físico que pode causar acidentes ou doenças

relacionadas ao trabalho. Acerca desse assunto, assinale a opção

correta.

A Níveis de pressão sonora acima de 85 dB para ruído contínuo

ou intermitente em trabalhadores sem proteção auditiva

constituem situações de grave e iminente risco de lesão

auditiva súbita.

B O ouvido humano é capaz de perceber sons com frequências

entre 10 ciclos por segundo e 50.000 ciclos por segundo.

C O som dispensa a presença de um meio inelástico para sua

propagação.

D O ruído de impacto é aquele que apresenta picos de energia

acústica de duração inferior a um segundo, a intervalos

superiores a um segundo.

E Para um trabalhador que faz uso de proteção auricular, o limite

de tolerância, para 8h de trabalho diário em ambiente

barulhento, é de 80 dB.

QUESTÃO 24

Acerca das situações de insalubridade e periculosidade apresentadas

nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e

Emprego, assinale a opção correta. 

A A incidência de mais de um fator de insalubridade permite que

o trabalhador receba mais de um adicional de acréscimo

salarial.

B A ocorrência de condições de insalubridade e de

periculosidade permite que o trabalhador receba os dois

adicionais cumulativamente.

C A eliminação da condição insalubre determina a cessação do

pagamento do adicional de insalubridade.

D Os percentuais dos adicionais de insalubridade e

periculosidade são iguais em relação ao salário.

E Toda situação de insalubridade é caracterizada por um limite

de tolerância.

QUESTÃO 25

A ocorrência de acidentes de trabalho no Brasil é alta e representa

um grave problema de saúde pública. Com relação à ocorrência e

investigação desses eventos no Brasil, assinale a opção correta. 

A Os acidentes de trabalho, na maioria dos casos, são

consequências de fenômenos multicausais.

B Os conceitos de ato inseguro e de condição insegura,

preconizados por Heinrich, representam o que há de mais

avançado na investigação dos acidentes de trabalho.

C Os conceitos de ato inseguro e de condição insegura isentam

de culpa as vítimas dos acidentes de trabalho.

D Na maioria dos acidentes de trabalho é impossível estabelecer

as causas a partir de uma investigação posterior.

E O Método de Árvore de Causas (ADC), apesar de ser uma

técnica antiga e ultrapassada, pode ser utilizado para

investigação de acidentes de trabalho.

QUESTÃO 26

Acerca da associação entre neoplasias malignas e contaminantes no

ambiente de trabalho, assinale a opção correspondente à associação

correta entre o contaminante e o tipo de acometimento clínico.

A óleos xistosos — câncer de bexiga

B poeira de madeira — câncer de próstata

C alcatrão de carvão — câncer ósseo

D cádmio — linfoma

E tetracloroetileno — câncer de fígado

QUESTÃO 27

Considerando que as doenças infecciosas estão entre os riscos

biológicos que acometem trabalhadores que exercem funções em

ambientes de tratamento e recuperação da saúde humana, assinale

a opção correta a respeito das características da infecção bacteriana.

A Patogenicidade é a capacidade do microrganismo de produzir

anticorpos no organismo hospedeiro.

B Dose infectante é a capacidade do microrganismo de produzir

doença no hospedeiro.

C Poder invasivo é a quantidade do agente etiológico necessária

para iniciar a infecção.

D Denomina-se infectividade a capacidade do microrganismo de

produzir sintomas.

E Denomina-se virulência a capacidade do microrganismo de

produzir casos graves ou fatais.
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QUESTÃO 28

Ainda em relação aos riscos biológicos para os trabalhadores da

área de saúde, assinale a opção correta.

A Vacinação e medidas para limitar a exposição aos agentes

infectantes fazem parte do nível de prevenção primária para os

riscos de infecções nos trabalhadores da área de saúde.

B A maioria das infecções comunitárias decorrem de exposição

ocupacional.

C As doenças infecciosas relacionadas ao trabalho são sempre

causadas por patógenos específicos.

D Quanto maior a virulência do patógeno e menor a resistência

do hospedeiro, maior será a dose infectante de um patógeno.

E A possibilidade de acidentes com material perfurocortante para

os trabalhadores da área de saúde representa um risco

desprezível nas estatísticas de acidentes de trabalho.

QUESTÃO 29

A vacinação obrigatória contra tétano, difteria e hepatite B é o

esquema de vacinação

A mínimo para trabalhadores de serviços de saúde.

B usado no pronto-socorro em pacientes portadores de

ferimentos corto-contusos.

C usado apenas por viajantes internacionais.

D usado para os casos de agressão a trabalhadores por animais

peçonhentos.

E preconizado para os casos de agressão a trabalhadores por cão.

QUESTÃO 30

Considerando o disposto no Manual de Perícia Oficial em Saúde do

Servidor Público Federal do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, assinale a opção correta.

A Classifica-se em parcial ou total a invalidez para o desempenho

das atribuições do cargo, função ou emprego.

B Eventos ocorridos no trajeto da residência para o trabalho não

são considerados acidentes em serviço.

C Denomina-se junta oficial em saúde a perícia oficial em saúde

realizada por equipe composta por seis profissionais, dos quais

três são médicos e os outros três cirurgiões-dentistas.

D O perito oficial em saúde deve ser médico, cirurgião-dentista,

psicólogo ou assistente social.

E A incapacidade laborativa é determinada por parâmetros de

grau, duração e abrangência da tarefa desempenhada.

QUESTÃO 31

Tendo sofrido acidente de trabalho, um funcionário de

empresa privada recebeu, após atendimento médico especializado,

atestado médico com dispensa de sete dias das atividades laborais.

Após esse período de afastamento, o empregado retornou à sua

função na empresa sem apresentar sequelas.

Com base na situação hipotética apresentada e de acordo com a

legislação previdenciária, assinale a opção correta.

A A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à

Previdência Social até sete dias após a ocorrência.

B O empregado terá estabilidade no emprego durante um ano a

partir da data de seu retorno à empresa.

C O acidente é considerado grave devido ao número de dias de

afastamento.

D O empregado deverá se submeter a perícia na Previdência

Social antes de retornar ao trabalho.

E Os dias de afastamento do empregado serão pagos pela

empresa. 

QUESTÃO 32

Acerca da legislação de saúde e segurança do trabalho direcionada

para a ergonomia e regulamentada pelo Ministério do Trabalho e

Emprego, assinale a opção correta.

A Nas atividades de processamento eletrônico de dados, o tempo

efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o

limite máximo de seis horas.

B Para atividade de teleatendimento ou telemarketing, o tempo

máximo de trabalho em efetiva atividade deve ser de seis

horas.

C Nas atividades de digitação, o número máximo de toques reais

exigidos pelo empregador deve se limitar a seis mil por hora

trabalhada.

D Existe um limite máximo de peso que pode ser carregado pelos

trabalhadores, idêntico para homens, mulheres e trabalhadores

jovens.

E É facultativa a colocação de bancos para descanso dos

trabalhadores que desenvolvem atividades em posição

ortostática.
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QUESTÃO 33

Com a evolução das sociedades de consumo, o trabalho noturno

passou  a ser  uma necessidade de ordem técnica, social e

econômica. Com relação a esse assunto e de acordo com a

legislação brasileira, assinale a opção correta.

A O trabalho noturno é aquele realizado entre a meia noite e as

6:00 h subsequentes.

B O trabalho noturno é aquele realizado entre as 19:00 h de um

dia e as 7:00 h do dia seguinte.

C O trabalhador noturno tem a hora de trabalho reduzida para 52

minutos e 30 segundos.

D A remuneração da hora de trabalho noturno é 50% superior à

hora de trabalho diurno.

E O trabalho noturno não apresenta qualquer influência biológica

e orgânica para o trabalhador.

QUESTÃO 34

Considerando que algumas atividades e profissões apresentam risco

maior para certas doenças, assinale a opção correspondente à

associação correta entre a atividade laboral e a doença

infectocontagiosa que pode acometer o trabalhador.

A trabalho médico — brucelose

B trabalho com pássaros — tularemia

C trabalho com pele de animais — hepatite C

D trabalho em limpeza urbana — leptospirose

E trabalho com gado leiteiro — psitacose

QUESTÃO 35

A presença da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

e do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em

Medicina do Trabalho (SESMT) contribui para a aplicação das

normas de higiene, segurança e medicina do trabalho nas empresas,

fazendo com que os trabalhadores fiquem mais protegidos contra

doenças e acidentes de trabalho. Em relação a esse assunto, assinale

a opção correta.

A O SESMT de uma empresa pode ser composto apenas por um

técnico de segurança do trabalho.

B Todas as empresas são obrigadas a constituir a CIPA.

C Os membros da CIPA e do SESMT são eleitos pelos

trabalhadores da empresa.

D A CIPA é um órgão técnico de assessoramento da direção da

empresa.

E Os membros da CIPA e do SESMT têm mandato fixo de um

ano de duração.

QUESTÃO 36

O Brasil é signatário de várias convenções da Organização

Internacional do Trabalho (OIT), entre elas a Convenção 155, que

versa sobre segurança e saúde dos trabalhadores. Com relação a

esse assunto, é correto afirmar que a Convenção 155

A não prevê a recusa do trabalhador em executar tarefa que

ofereça risco grave e iminente para sua saúde ou segurança.

B prevê inclusive a distribuição de equipamentos de proteção

para os trabalhadores, em casos de riscos de acidentes ou de

danos à saúde.

C deve viger por no mínimo cinco anos no país após sua

ratificação por país membro da OIT.

D se aplica apenas aos trabalhadores das empresas privadas.

E deverá, obrigatoriamente, ser observada para todos os ramos

de atividade econômica do país.

QUESTÃO 37

As doenças neurológicas relacionadas ao trabalho têm incidência

crescente em todo o mundo, causando impactos humanos e sociais

e elevados custos econômicos para os países, as instituições e as

empresas. Em relação a esse assunto, assinale a opção

correspondente à associação correta entre o distúrbio neurológico

e a situação de trabalho ou evento patológico.

A neuropatia periférica — agressões psicológicas

B convulsão — assédio moral no trabalho

C mielopatia — ruído

D encefalopatia — estresse psíquico

E distúrbios do sono — trabalho em turnos

QUESTÃO 38

Com relação aos direitos e deveres de empregados e empregadores

instituídos pela legislação brasileira de segurança e saúde no

trabalho, assinale a opção correta.

A A principal responsabilidade pela implementação e

cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho nas

empresas é do empregado.

B O trabalhador tem direito de assumir o risco de trabalhar sem

fazer uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI)

indicado para a atividade.

C O empregador tem direito de recusar a inscrição de

determinado trabalhador para a eleição da CIPA. 

D Os trabalhadores indicados pelo empregador para a CIPA têm

garantida a estabilidade no emprego durante o mandato de um

ano da comissão e mais um ano após seu fim.

E A CIPA, por meio dos seus componentes, tem direito de

requerer ao empregador o desligamento de máquina ou

equipamento que ofereça risco grave e iminente à segurança

dos trabalhadores.
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QUESTÃO 39

Segundo estudos de toxicologia ocupacional, fábricas, indústrias e

diversos ramos da atividade econômica no Brasil utilizam uma

grande variedade de produtos e compostos químicos que podem

gerar intoxicações aos trabalhadores. Com relação a esse assunto,

assinale a opção correspondente à associação correta entre o

composto químico e seu indicador biológico no organismo do

trabalhador.

A chumbo — dosagem de carboxiemoglobina no sangue

B arsênico — dosagem de fenol na urina

C benzeno — dosagem de metil-etilcetona na urina

D tolueno — dosagem de ácido hipúrico na urina

E N-Hexano — dosagem de ácido tricloroacético na urina

QUESTÃO 40

Ainda em relação aos estudos da toxicologia ocupacional, assinale

a opção correspondente à associação correta entre a atividade

econômica ou profissional e a substância química envolvida.

A indústria gráfica — monóxido de carbono

B operações de desengraxamento — mercúrio

C transporte urbano — mercúrio

D lavagem a seco — chumbo

E indústria de plástico — formaldeído

QUESTÃO 41

O conhecimento da fisiologia e da patologia respiratórias tem

grande importância na avaliação e no tratamento das doenças do

sistema respiratório relacionadas ao trabalho no Brasil. Com relação

a esse assunto, assinale a opção correta.

A A capacidade vital pulmonar é um somatório de volumes que

inclui o volume residual.

B O volume corrente pulmonar representa a soma do volume de

reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório.

C A exposição ambiental ao asbesto representa a principal causa

de mesotelioma maligno de pleura.

D A asbestose é a pneumoconiose de maior prevalência no país.

E A prova espirométrica é um teste que mostra a etiologia das

pneumoconioses. 

QUESTÃO 42

Ainda no que se refere às doenças do sistema respiratório, assinale

a opção correta.

A A silicose, apesar da gravidade, é uma doença cujas lesões

patológicas são reversíveis.

B A espirometria mostra padrões específicos de alterações

patológicas nos pacientes com silicose.

C A tosse e os escarros hemoptoicos são sintomas específicos ou

patognomônicos da silicose.

D A co-morbidade mais prevalente associada à silicose é a

tuberculose.

E Os mecanismos fisiopatológicos da asma ocupacional são

diferentes daqueles da asma brônquica (sem vinculação

ocupacional).

QUESTÃO 43

Com relação à implantação do Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais (PPRA) nas empresas, importante meio de controle dos

riscos ligados ao ambiente de trabalho, assinale a opção correta.

A A análise global de PPRA já implantado deve ser feita a cada

dois anos.

B A antecipação e o reconhecimento dos riscos constituem a

primeira etapa no desenvolvimento do PPRA.

C O PPRA deve ser obrigatoriamente elaborado por engenheiro

de segurança do trabalho.

D Os limites de tolerância para os agentes biológicos estão bem

estabelecidos no PPRA.

E O uso de EPI tem sempre preferência em relação às medidas de

proteção coletiva para controle de riscos identificados no

PPRA.

QUESTÃO 44

As normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata cuja

abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou

infraconstitucionais denominam-se normas constitucionais

A de eficácia plena com efeito limitado.

B de eficácia contida.

C de eficácia limitada.

D de eficácia plena.

E programáticas.
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QUESTÃO 45

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção

correta.

A Os direitos sociais, consolidados pela CF são classificados

como direitos fundamentais de terceira dimensão.

B A CF estabeleceu um rol de direitos sociais dos trabalhadores

urbanos e rurais, mas não fez referência aos trabalhadores

avulsos e os domésticos, que são tratados apenas na legislação

ordinária.

C Os direitos fundamentais são personalíssimos, de forma que

somente a própria pessoa pode a eles renunciar.

D O brasileiro nato só poderá ser extraditado, a pedido de

governo estrangeiro que possua tratado de extradição com o

Brasil, em razão da prática de crime doloso contra a vida ou

tráfico ilícito de entorpecentes cometidos no exterior.

E Um estrangeiro não naturalizado que venha a ser preso em

flagrante em território nacional tem legitimidade para impetrar

habeas corpus. 

QUESTÃO 46

Ana, analista judiciária do TRT, casada com João, espanhol, foi

enviada à França para representar o órgão em um evento. Ao chegar

naquele país, em decorrência de complicações na gravidez, deu à

luz seu filho, Pedro.

Nessa situação, Pedro é considerado

A estrangeiro, podendo optar pela nacionalidade brasileira a

qualquer tempo, depois de atingir a maioridade.

B brasileiro naturalizado.

C brasileiro nato.

D brasileiro nato, desde que opte pela nacionalidade brasileira a

qualquer tempo, depois de atingir a maioridade.

E estrangeiro.

QUESTÃO 47

Acerca dos direitos políticos, assinale a opção correta.

A Emenda constitucional determinou a obrigatoriedade do voto

aos analfabetos.

B Enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada

em julgado, consideram-se cassados os direitos políticos do

condenado.

C Lei que altere o processo eleitoral possui eficácia plena a partir

de sua publicação, sendo, portanto, aplicável em eventual

eleição que ocorra no mesmo ano de sua edição.

D O exercício da soberania popular se dá por meio do sufrágio

universal, do voto direto e secreto e do mandado de segurança.

E Capacidade eleitoral é o direito de votar e ser votado.

QUESTÃO 48

Conforme a CF, o desmembramento de estado-membro da

Federação depende, entre outros requisitos, de

A emenda à Constituição.

B referendo.

C ação popular.

D iniciativa popular.

E plebiscito.

QUESTÃO 49

Com relação aos princípios fundamentais da administração pública

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, assinale a opção

correta.

A A moralidade administrativa se confunde com a moralidade

comum, o que impede servidores públicos de se comportarem

contrariamente aos padrões morais e filosóficos da sociedade.

B De acordo com o princípio da eficiência, é considerado válido

um ato praticado contrariamente à lei, desde que seja

demonstrado, no caso concreto, que a prática do ato é

vantajosa para a administração.

C Em razão do princípio da legalidade, a administração poderá

praticar qualquer ato, desde que não haja proibição legal.

D De acordo com o princípio da impessoalidade, é vedado à

administração, em qualquer circunstância, conceder um direito

exclusivo a um particular.

E O princípio da publicidade poderá ser restringido quando o

sigilo for necessário à segurança da sociedade.

QUESTÃO 50

São princípios aplicáveis à administração pública 

A a inércia, a presunção de legalidade e a imperatividade.

B a isonomia, a autotutela e a proporcionalidade.

C a supremacia do interesse público, a soberania e a continuidade

dos serviços públicos.

D a motivação, a finalidade e a competência.

E a razoabilidade, a indisponibilidade do interesse público e a

discricionariedade.
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QUESTÃO 51

Acerca da nomeação para cargo público, assinale a opção correta.

A A nomeação do servidor ocorrerá com a assinatura do

respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os

deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo

ocupado.

B A nomeação, assim como a readaptação, a reintegração e a

recondução são formas de provimento em cargo público.

C De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, durante o prazo de

validade do concurso público, a administração poderá abrir

novo concurso para provimento das mesmas vagas, desde que

seja priorizada a ordem de nomeação do primeiro concurso. 

D A nomeação para provimento de cargo efetivo ou em comissão

deverá ser precedida de concurso público de provas ou de

provas e títulos.

E Aquele que, após a nomeação, não tomar posse no prazo

previsto em lei será exonerado do cargo.

QUESTÃO 52

Com relação aos direitos e vantagens dos servidores públicos

federais previstos na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta.

A O servidor público federal tem direito à licença sem

remuneração para o desempenho de mandato em entidade de

classe ou para participar de gerência ou administração em

sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para

prestar serviços a seus membros.

B Somente mediante imposição legal ou decisão judicial poderá

haver desconto sobre a remuneração, não sendo suficiente a

autorização prévia do servidor.

C É vedada a concessão de licença ao servidor público federal

para tratar de assuntos de interesses exclusivamente

particulares.

D As indenizações incorporam-se aos vencimentos ao serem

pagas continuamente ao servidor.

E É vedada, em qualquer hipótese, a prestação de serviços

gratuitos à administração pelo servidor público federal.

QUESTÃO 53

Um servidor, após inúmeras tentativas frustradas de

imprimir um documento, levantou-se de sua cadeira, pegou a

impressora e a arremessou pela janela.

 

Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a

opção correta.

A É possível que o servidor, pelo mesmo ato, seja

responsabilizado penal, civil e administrativamente.

B O processo administrativo disciplinar eventualmente instaurado

será encerrado, sem julgamento, se o servidor acusado for

exonerado a pedido.

C A autoridade julgadora poderá decidir de forma diversa ao

relatório final da comissão processante, desde que não haja

imposição de pena mais grave.

D Caso o servidor seja absolvido penalmente pelo crime de dano,

em razão da ausência de provas, não poderá ser

responsabilizado administrativamente pelo mesmo fato.

E Caso seja comprovado que o servidor oferece risco à segurança

da repartição, poderá ser demitido antes da instauração do

respectivo processo administrativo disciplinar, hipótese em

que, caso seja absolvido após o julgamento, será reintegrado à

função que ocupava anteriormente.

QUESTÃO 54

Acerca do regime jurídico das carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União, assinale a opção correta.

A Os cargos em comissão dos órgãos do Poder Judiciário da

União serão ocupados somente por servidores integrantes das

carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União.

B A gratificação judiciária (GAJ) será calculada mediante

aplicação do percentual de 30% sobre o vencimento básico.

C Não se aplicam aos servidores do Poder Judiciário da União as

revisões gerais dos servidores públicos federais previstas na

Constituição.

D É vedado aos órgãos do Poder Judiciário da União incluir

programa de formação como etapa do concurso público para

provimento de seus cargos.

E O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder

Judiciário que possuir mestrado em áreas de interesse dos

órgãos do Poder Judiciário fará jus ao adicional de

qualificação no percentual de 10% sobre o vencimento básico

do servidor.
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QUESTÃO 55

Entre os atributos de valor judiciário para a sociedade definidos na

Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),

incluem-se

A tradição e economicidade.

B ética e imparcialidade.

C credibilidade e parcialidade.

D desídia e parcialidade.

E economicidade e transparência.

QUESTÃO 56

De acordo com objetivos, metas e projetos nacionais definidos pela

Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ

A divulgará mensalmente o desempenho dos tribunais no

cumprimento de ações, projetos e metas nacionais.

B coordenará a instituição de indicadores de resultados, bem

como de metas, projetos e ações de âmbito nacional, comum

a todos os tribunais.

C conduzirá atividades de planejamento e gestão estratégica do

Poder Judiciário em conjunto com representantes dos tribunais

e com as associações nacionais de magistrados.

D realizará encontros semestrais para avaliar a estratégia

nacional.

E promoverá, em caráter provisório, metas de curto e médio

prazos alinhadas ao Plano Estratégico Nacional.

QUESTÃO 57

Segundo a Resolução n.º 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça

(CNJ), as propostas orçamentárias dos tribunais devem ser

alinhadas aos seus respectivos planejamentos estratégicos com o

objetivo de

A implementar a gestão do planejamento estratégico.

B assegurar a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

C garantir os recursos necessários à execução dos planejamentos

estratégicos.

D buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

E fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, os setores

e as instituições.

QUESTÃO 58

O processamento e o julgamento de ação de greve em tramitação no

TRT da 8.ª Região competem 

A às turmas do tribunal.

B a qualquer das seções especializadas. 

C ao tribunal pleno, originariamente.

D ao juiz convocado para compor o tribunal pleno.

E à Seção Especializada I, exclusivamente.

QUESTÃO 59

Considerando que, em ação proposta em uma vara do trabalho por

determinada empregada doméstica contra seu empregador, a

decisão do juiz tenha sido a ela favorável, assinale a opção correta

com base no Regimento Interno do TRT 8.ª da Região.

A Se considerar a decisão injusta, o empregador deverá propor

ação rescisória perante o tribunal, no prazo de dois anos do

trânsito em julgado da decisão.

B Caso a decisão judicial tenha decorrido de má apreciação de

prova, o empregador terá o direito de propor ação rescisória

perante o tribunal.

C Se o empregador propuser ação rescisória, a execução da

sentença deve ser suspensa.

D O prazo para o ajuizamento, pelo empregador, de ação

rescisória perante o tribunal é de dois anos do trânsito em

julgado da decisão.

E Eventual ação rescisória ajuizada pelo empregador perante o

tribunal deverá ser encaminhada ao juiz que proferiu a decisão,

para novo julgamento.

QUESTÃO 60

No que se refere ao Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª

Região, assinale a opção correta.

A Para que um servidor do TRT da 8.ª Região componha

comissão de ética no âmbito do tribunal, basta que ele seja

servidor efetivo estável e conte com, no mínimo, três anos de

serviço. 

B Servidor de tribunal não pode manter primo sob sua

subordinação hierárquica.

C Servidor do TRT da 8.ª Região que receba brinde como

presente, independentemente do valor, deverá responder,

perante o próprio tribunal, por crime de improbidade

administrativa.

D É expressamente vedada a discriminação de colega de trabalho

por sua orientação sexual. 

E Servidor não estável pode compor comissão de ética do

tribunal se comprovar não ter sofrido punição penal nos

cinco anos anteriores a sua entrada em exercício no órgão.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunhos indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva

os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não será

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será desconsiderado

também o texto que não for escrito na(s) folha(s) de texto definitivo correspondente(s).

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo de cada questão, serão atribuídos até 2,50 pontos, dos quais até 0,10 ponto será atribuído ao quesito

apresentação  (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

Questão 1

Considere que determinado servidor público pertencente a outra instituição e vinculado ao TRT da 8.ª Região para prestar serviço de

natureza temporária não tenha desenvolvido, no desempenho da função que lhe tenha sido atribuída, práticas ecoeficientes previstas no

âmbito do referido tribunal. Em face dessa situação hipotética, responda, de forma justificada, aos seguintes questionamentos.

< Quais são os princípios e valores fundamentais previstos no Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região?

[valor: 1,20 ponto]

< Que princípio ou valor fundamental o referido servidor deixou de observar no desempenho de sua função? [valor: 0,60 ponto]

< As disposições do Código de Ética dos Servidores do TRT da 8.ª Região aplicam-se ao referido servidor? [valor: 0,60 ponto]
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RASCUNHO – QUESTÃO 1

1
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4
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Questão 2

Um paciente de vinte e nove anos de idade, sem antecedentes patológicos, procurou atendimento

na emergência hospitalar, queixando-se de dispneia leve e episódios de precordialgia em pontadas de

moderada intensidade, que persistiam havia dois dias, com piora à inspiração profunda, irradiação para o

dorso, mas alívio ao sentar-se com flexão anterior do tronco. O paciente relatou, ainda, que, nas últimas 24

horas, a dor persistia, sem alívio espontâneo. Ele referiu que sua avó faleceu de infarto do miocárdio aos

setenta e um anos de idade. No exame físico, o paciente apresentou-se eupneico e acianótico, com pressão

arterial de 118 × 66 mmHg, frequência respiratória de 22 rpm, frequência cardíaca de 99 bpm e ritmo

cardíaco regular em dois tempos, com ruído sistólico (roçar) de alta frequência na borda esternal esquerda,

sem sopros. Os demais resultados do exame físico não apresentaram alterações. A dosagem das enzimas

cardíacas (CK-MB massa e troponina) apresentou resultado normal. O resultado do eletrocardiograma

realizado com calibração padrão é apresentado abaixo.

Com base no quadro clínico acima descrito, elabore um texto dissertativo que responda aos seguintes questionamentos.

< Qual é o diagnóstico desse caso clínico? [valor: 0,80 ponto]

< Qual é a etiologia mais provável para esse caso clínico? [valor: 0,80 ponto]

< Qual é o tratamento padrão que deve ser prescrito ao paciente? [valor: 0,80 ponto]
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RASCUNHO – QUESTÃO 2
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Questão 3

Disserte sobre o procedimento administrativo disciplinar no âmbito da administração pública, abordando, necessariamente, os seguintes

aspectos:

< comissão processante; [valor: 1,00 ponto]

< fases do processo;[valor: 0,70 ponto]

< garantias asseguradas ao servidor submetido ao processo.[valor: 0,70 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 3
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Questão 4

A lei exige, conforme o grau de risco da atividade econômica e o número de trabalhadores da

empresa, a instalação do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho

(SESMT), ferramenta fundamental na condução de uma política de prevenção dos acidentes e das doenças

ligadas ao trabalho no âmbito dessas empresas. 

Considerando que, em determinada empresa fabril de estabelecimento único sem prestadoras de serviço ou empresas terceirizadas que
opera em regime normal de trabalho, sem sazonalidade, deva ser instalado um SESMT de formação completa,  redija um texto dissertativo
abordando, necessariamente, os seguintes aspectos.

< os profissionais que devem compor esse SESMT e a carga horária de trabalho diário de cada um desses
profissionais; [valor: 1,00 ponto]

< as funções e responsabilidades dos profissionais desse SESMT dentro da empresa. [valor: 1,40 ponto]

RASCUNHO – QUESTÃO 4
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