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NOME DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes
às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 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 2(duas) horas após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, 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!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
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RASCUNHO

PORTUGUÊS

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.
As raízes do racismo
Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:
o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo
publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre
conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.
Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela
violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,
palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e
homossexuais, corintianos e palmeirenses.
Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos
americanos levaram para um acampamento adolescentes que
não se conheciam.
Ao descer do ônibus, cada participante recebeu
aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir
desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários
diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam
equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.
A observação precisou ser interrompida antes da data
prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas
que irrompiam entre azuis e vermelhos.
Nos anos que se seguiram, diversas experiências
semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma
arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso
grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".
Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é
inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se
aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que
ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens
negros tem raízes profundas.
Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para
explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso
passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar
coligações que não encontram justificativa na civilização moderna?
Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos
se amarem e odiarem palmeirenses?
Seres humanos são capazes de colaborar uns com os
outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver
em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agruparse foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,
obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.
A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo
menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.
Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas
vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos
competem por território e bens materiais, a habilidade para formar
coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior
probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.
A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é
a crueldade dirigida contra os "outros".
Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadas
as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre
nossos antepassados deram origem aos comportamentos
preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com
outros povos era tormentoso e limitado.
Foi com as navegações e a descoberta das Américas que
indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,
embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento
a origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,
povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.
Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz
parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma
cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em
apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido
a ponto de um negro chegar à Presidência do país.
O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os
homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que
atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação
recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.
A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem
a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras
que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios
de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos
e até times de futebol.
Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",
discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.
I. O autor afirma que a ciência comprova que há,
naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o
racismo.
II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,
apresentam preconceito.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.
I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se
agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as
características físicas.
II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos
na década de 1950 era obter dados que ajudassem a
descrever o comportamento humano.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.
Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasias
contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente
diferentes dos colonizadores brancos.
I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta de
certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, sem
alteração de sentido, por agressões.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.
a) a – as
b) a – às
c) há – às
d) há – as
5) Considere as orações abaixo.
I. É necessário calma.
II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.
A concordância está correta em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. O rápido garoto terminou o exercício.
II. O garoto anda muito rápido.
a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.
b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.
c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.
d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.
Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentemse mais dispostos.
I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,
não haveria qualquer alteração de sentido.
II. Deveria ter sido usada a próclise.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
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8) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.
II. O doutor não estava ___________ do caso.
a) de encontro às – a par
b) de encontro às – ao par
c) ao encontro das – a par
d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.
I. Prescreveu-se vários medicamentos.
II. Trata-se de doenças graves.
A concordância está correta em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.
II. O paciente corre risco __________.
a) censo – eminente
b) censo – iminente
c) senso – eminente
d) senso – iminente
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou

no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do
salário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:
a) Um valor menor que R$ 2.500,00
b) R$ 2.800,00
c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00
d) Um valor maior que R$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa
empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos
dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O
resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram
o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos
votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total
de funcionários que escolheram somente um dentre os
dois candidatos foi de:
a) 50%
b) 40%
c) 90%
d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o
valor lógico de uma proposição q é falso então o valor
lógico da proposição composta [(p → q) v ~p ] ^ ~q é:
a) Falso e verdadeiro
b) Verdadeiro
c) Falso
d) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:
Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiária
ou Marcos é estudante” é equivalente a:
a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é
estudante.
d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:
I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor
lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor
lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a
proposição q implica na proposição p.
Pode-se afirmar que são verdadeiras:
a) Todas
b) Somente duas delas
c) Somente uma delas
d) Nenhuma
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada
de previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursos
oriundos de dotações consignadas no orçamento da União,
bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens
e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à
saúde, a EBSERH observará as orientações da Política
Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da
Saúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,
e poderá manter escritórios, representações, dependências
e filiais em outras unidades da Federação.
17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,
analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa
correta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido para
atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as
parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para
contingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e
instituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,
no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta
empresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.
18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de
2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativa
incorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da
Educação farão parte do Conselho de Administração da
EBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH um
membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor
de universidade federal ou diretor de hospital universitário
federal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de
Administração será de dois anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERH
será exercida por qualquer um de seus membros, mediante
escolha pelo próprio Conselho.
19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de
2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativa
incorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estado
da Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e
estratégias da EBSERH, orientando o Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de
suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da
EBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,
composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-se
diretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH

d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória
(SINASC).
b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).

c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de
notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de
ações de combate à fome e distribuição de renda.

b) A ordenação da formação de recursos humanos na área
de saúde.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.

d) A colaboração na proteção do meio ambiente.
23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de
usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.
b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo
e a seguir assinale a alternativa correta:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos
com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para
a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído
em cada esfera do governo.
III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde CONASEMS terão representação no Conselho
Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes
conselhos será definida pelos próprios conselhos.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferências de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio provados pelas
respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério
da Saúde.
a) I,II,III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas
c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
d) Apenas II, IV e V estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) A avaliação ambiental de uma seção do setor de
manutenção da Universidade, na qual são utilizados
solventes orgânicos, revelou que cada uma dessas
substâncias estava abaixo do limite de tolerância
ambiental estabelecido pela legislação brasileira (Norma
Regulamentadora Nº 15, NR 15). Considerar que a
avaliação ambiental foi corretamente executada e é
confiável. Assim, em relação aos solventes orgânicos
utilizados na seção avaliada pode-se afirmar que:
a) No ambiente em questão os trabalhadores não correm
risco de intoxicação crônica pelos solventes orgânicos
utilizados.
b) De acordo com a legislação (NR 15), o ambiente está
controlado.
c) As informações fornecidas são insuficientes para
estabelecer se o ambiente em questão está ou não
controlado.
d) De acordo com os conhecimentos da Higiene do Trabalho
(ou Higiene Industrial), apenas após exame clínico de
todos os trabalhadores será possível afirmar se o
ambiente está ou não controlado.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde
do sistema é a definição de
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.
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27) Sobre a comunicação de acidente de trabalho (CAT),
assinale a alternativa completamente correta:
a) Comunicação de acidente de trabalho (CAT) é um
documento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
para registro de doenças do trabalho (profissionais e
relacionadas ao trabalho) e de acidentes do trabalho
(típicos e de trajeto) em empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Desde a
década de 1970 as CAT tem sido utilizadas para elaborar
as estatísticas oficiais de doenças do trabalho e de
acidentes de trabalho no Brasil.
b) Comunicação de acidente de trabalho (CAT) é um
documento criado pela Previdência Social para dar início
aos procedimentos necessários ao pagamento de
benefícios acidentários às vítimas de acidentes de
trabalho (acidentes de trabalho típicos e de trajeto e
doenças do trabalho). Também é utilizado como
instrumento de notificação desses eventos para o Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).
c) Caso a empresa ou patrão do empregado acidentado se
negue a emitir a CAT, desde 1991, os próprios
acidentados, familiares, sindicatos de trabalhadores,
médicos de atendimento ou qualquer autoridade pública
podem fazê-lo. Entretanto, os campos do atestado médico
só podem ser preenchidos por médicos do trabalho.
d) Em 1999, o modelo da CAT foi modificado visando seu
envio pela internet, diretamente ao nível central da
Previdência Social (DATAPREV). Esta nova sistemática
complicou o registro dos acidentes de trabalho (acidentes
e doenças do trabalho) e piorou a captação desses
agravos pela Previdência Social e, portanto, comprometeu
ainda mais as estatísticas oficiais brasileiras de acidentes
do trabalho
.
28) Um empregado de empresa contratada para executar
pintura externa de um dos prédios da Universidade caiu
de um andaime (acidente de trabalho) e faleceu no local.
No momento da queda o acidentado não usava cinto de
segurança, conforme a norma da empresa em que
trabalhava. Em relação a esse acidente pode-se afirmar
que:
I. Trata-se de acidente cuja causa principal foi a falta de
uso de cinto de segurança, caracterizando prática de ato
inseguro pelo acidentado.
II. É importante aprofundar a análise desse acidente para
identificar os fatores causais envolvidos, entrevistando,
pelo menos, colegas do acidentado e supervisores ou
mestre de obras.
III. Por tratar-se de caso de óbito, é obrigatória a realização
de inquérito policial, acompanhado de investigação por
peritos da Polícia Civil.
IV. Esse tipo de ocorrência não é atribuição do Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho
da universidade, que não está autorizado a realizá-la.
V. A análise (ou investigação) dos acidentes graves e fatais
deve ser realizada cuidadosamente pelos responsáveis
pela Segurança e Saúde dos trabalhadores que prestam
serviços à Universidade em que os acidentes ocorreram,
mesmo que se trate de trabalhadores sem vínculo
empregatício com a Universidade.
VI. A Universidade não tem nenhuma responsabilidade pelo
acidente relatado, pois o acidentado não era seu
empregado.
VII.Uma séria limitação na análise deste acidente é não
poder entrevistar o acidentado, que faleceu.
VIII.Do ponto de vista jurídico, a universidade é coresponsável pelo acidente e suas consequências (óbito
do trabalhador).
IX. Uma das medidas fundamentais na prevenção de
acidentes de trabalho é a conscientização dos
trabalhadores a respeito da importância do uso de
equipamentos de proteção individual (EPI).
Em relação ao acidente relatado, assinalar a alternativa
em que todas as afirmações estão corretas:
a) I, II, IV e VI
b) III, V, VII e IX
c) I, IV, VII e IX
d) II, III, V e VIII
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29) Para calcular a altura ideal de uma mesa, para um
trabalhador que executa suas atividades sentado, devese levar em consideração a distância:
a) Punho-chão.
b) Ombro-chão.
c) Cotovelo-chão
d) Quadril-chão.
30) Num grupo homogêneo de risco exposto ao chumbo e
seus óxidos, observou-se que as médias das
plumbemias semestrais realizadas nos dois últimos
anos apresentaram, em ordem cronológica, os seguintes
valores: 40, 43, 56 e 63 microgramas de chumbo por
decilitro de sangue. Considerando-se que as coletas de
sangue foram realizadas adequadamente e que o
laboratório que efetuou as dosagens possui bom sistema
de controle de qualidade, em relação ao grupo
homogêneo de risco em questão, pode-se afirmar que:
a) Os resultados não possibilitam concluir que houve
aumento da exposição ocupacional ao chumbo.
b) Os resultados observados podem estar relacionados à
mobilização de chumbo depositado nos ossos dos
trabalhadores que compõem o grupo homogêneo de
risco em questão.
c) Uma vez que não existe correlação entre plumbemia e
concentração ambiental (de chumbo e de óxidos de
chumbo), não se pode tirar nenhuma conclusão a partir
dos resultados obtidos.
d) Os resultados indicam aumento da exposição ocupacional
ao chumbo dos trabalhadores que compõem o grupo
homogêneo de risco em questão.
31) Analisando os coeficientes (ou a taxa) de frequência de
acidentes de trabalho típicos (ATT) em uma Universidade
observou-se que algumas unidades (ou Faculdades)
apresentavam coeficientes (ou taxas) mais elevados do
que outras. A partir desse resultado pode-se afirmar
que:
a) O número total de ATT certamente é maior nas unidades
em que os coeficientes são mais elevados.
b) Os riscos de sofrer acidentes do trabalho típicos são
maiores nas unidades cujos coeficientes (ou taxas) de
frequência (de ATT) são mais elevados.
c) Face aos fatores humanos envolvidos nos acidentes de
trabalho típicos, o coeficiente (ou taxa) de frequência
não é um bom indicador da probabilidade de ocorrência
de ATT nas diferentes unidades da Universidade.
d) Além do coeficiente (ou taxa) de frequência, é
indispensável conhecer o número total de acidentes de
cada unidade (ou Faculdade), mensal ou anual, para se
avaliar o risco de acidente em cada unidade.
32) As perdas auditivas induzidas por ruído ocupacional
(PAIR ou PAIR-O) caracterizam-se por:
I. Serem bilaterais.
II. Serem reversíveis antes que as frequências da fala sejam
comprometidas.
III. Decorrerem de lesões nas orelhas média e interna.
IV. Presença, nas fases iniciais, de traçado audiométrico
com entalhe acústico (gota acústica) para as frequências
em torno de dois mil Hertz.
V. Decorrerem de lesão no órgão de Corti.
VI. Serem precedidas de exposição crônica a níveis de ruído
geralmente acima de 85 decibéis na escala A.
VII.Nos casos típicos, os traçados audiométricos das duas
orelhas (direita e esquerda) são semelhantes.
VIII. Acometimento precoce das frequências da fala (500 a
2.500 Hertz).
Dentre as alternativas a seguir, assinale a que
corresponde ao conjunto em que todas as afirmações
(relacionadas a PAIR) estão corretas:
a) I, V, VI e VII.
b) I, II, V e VIII.
c) II, III, VI e VII.
d) III, IV, VI e VIII.
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33) Em relação à asma brônquica ocupacional, sabe-se que:
a) A queda brusca e acentuada do pico de fluxo expiratório
no início da jornada de trabalho afasta a hipótese da
doença.
b) O afastamento completo da exposição suspeita é a
principal conduta a ser adotada para melhorar o
prognóstico.
c) Na grande maioria dos casos, a asma brônquica
ocupacional manifesta-se nas primeiras semanas de
exposição ao agente desencadeador do quadro.
d) A queda brusca e acentuada do volume expiratório
forçado no 1º segundo (VEF1) afasta a hipótese da
doença.
34) Em relação às Lesões por esforços repetitivos / Doenças
osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT)
assinale a alternativa correta
a) O teste de Finkelstein é recomendado para confirmação
clínica de epitrocleítes, o teste de Phalen para confirmação
clínica de Síndrome do Túnel do Carpo e o teste do arco
doloroso para as tendinites de cabeça longa de bíceps.
b) Nos casos ocupacionais de Síndrome do Túnel do Carpo,
as queixas clínicas aparecem com maior frequência no
final da jornada de trabalho, e não durante a noite, o que
facilita a elucidação diagnóstica.
c) Diante da suspeita de tendinites ocupacionais recomendase cuidadosa investigação, incluindo ressonância
magnética e eletromioneurografia para afastar a
possibilidade de patologias não ocupacionais.
d) As manobras de Phalen e Tinel são usadas na
propedêutica de portadores de Síndrome do Túnel do
Carpo e de Síndrome do Canal de Guyon. O teste de
Finkelstein é utilizado quando se suspeita de Enfermidade
de De Quervain.
35) Servidor da Universidade, masculino, 52 anos de idade,
há 16 anos trabalha como pintor no setor de manutenção,
em condições que configuram exposição de leve a
moderada a solventes orgânicos. Submetido anualmente
a exame clínico sumário (indagação de queixas, ausculta
cardíaca e medição da pressão arterial); nunca foi
submetido a exame periódico de saúde ocupacional.
No primeiro exame periódico do Programa de Controle
Médico
de
Saúde
Ocupacional
(PCMSO),
independentemente da existência de queixas, os
sistemas, aparelhos ou órgãos que devem ser
cuidadosamente investigados, visando detecção de
alterações relacionadas à exposição mencionada são:
a) Aparelhos respiratório, digestivo e osteomuscular.
b) Sistema nervoso central e periférico, fígado, e rins.
c) Pele e anexos, aparelho osteomuscular e sistema
hematopoiético.
d) Sistema hematopoiético, aparelho respiratório, pâncreas
e suprarenais.

37) Movimentos repetidos de flexão e extensão de punho,
uso repetido de tesouras e/ou alicates, passagem de
pacotes em leitor ótico em caixa de supermercado
constituem, respectivamente, fatores de risco para
desenvolvimento dos seguintes agravos:
a) Síndrome do Interósseo anterior, Tendinite de extensores
de punho e Síndrome do supinador.
b) Síndrome do Túnel do Carpo, Enfermidade de De
Quervain e Tendinite de supra espinhoso.
c) Enfermidade de De Quervain, Síndrome do Canal de
Guyon e Tendinite de supra espinhoso.
d) Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome do supinador e
Contratura de fáscia palmar.
38) Em paciente com suspeita de pneumoconiose colágena
(silicose ou asbestose) é fundamental realizar os
exames:
a) Espirometria e e broncoscopia.
b) RX tórax e biópsia pulmonar.
c) RX tórax (se possível, tomografia computadorizada) e
espirometria.
d) Lavado brônquico e RX tórax (se possível, tomografia
computadorizada).
39) Trabalhador de 26 anos de idade, há 7 anos exposto
ocupacionalmente a níveis elevados de ruído, sem
queixas auditivas, apresenta audiometria compatível
com perda auditiva induzida por ruído (PAIR), exceto
pelo entalhe acústico (gota acústica) cuja perda na
transmissão por via óssea é de 50 decibéis na escala A
- ou dB(A) -, enquanto na transmissão por via aérea a
perda é de 30 dB(A). Diante desse resultado o médico
deve:
a) Solicitar nova audiometria, a ser realizada em serviço
de sua confiança.
b) Diagnosticar perda auditiva induzida por ruído (PAIR)
que, na fase inicial, costuma evoluir sem sintomatologia
clínica evidente.
c) Solicitar impedânciometria e logoaudiometria.
d) Solicitar avaliação ambiental de ruído, sem a qual não
é possível fazer o diagnóstico de PAIR.
40) Fenômeno de Raynaud secundário, polineuropatia
periférica, câncer de pulmão e asma ocupacional podem,
respectivamente, decorrer de exposições ocupacionais
crônicas à:
a) Vibrações segmentares, solventes orgânicos, asbesto e
produtos de látex.
b) Vibrações localizadas, frio intenso (trabalho em câmaras
frigoríficas), benzeno e poeiras de alguns tipos de
madeira.
c) Frio intenso, metais pesados, óxidos de nitrogênio e
alguns gases inertes.
d) Vibrações de corpo inteiro, cobre, gases de escapamento
de veículos e produtos de látex.

36 ) Sobre os transtornos de estresse pós-traumático (TEPT),
é incorreto afirmar:
a) O fenômeno da revivescência é uma das manifestações
características.
b) Entre os grupos de maior risco estão bombeiros,
profissionais de saúde (emergências) e bancários.
c) A não identificação pelo paciente de episódio de trauma
agudo pregresso é suficiente para afastar o diagnóstico.
d) Após episódios traumáticos potencialmente capazes de
desencadear o transtorno, recomenda-se ao acidentado
que comente o episódio com familiares e amigos, visando
diminuir a probabilidade de ocorrência do TEPT.
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41) A síndrome de esgotamento profissional ou burnout:
I. Atinge preferencialmente indivíduos que trabalham à
noite.
II. Frequentemente é desencadeada por frustrações e, ou
sobrecarga no trabalho.
III. Apresenta maior incidência em indivíduos que exercem
algumas ocupações (professores, policiais, assistentes
sociais e profissionais de saúde).
IV. Atinge preferencialmente profissionais com baixo grau
de autoexigência e sem capacidade de liderança.
V. Atinge preferencialmente profissionais muito dedicados
ao trabalho, com capacidade de liderança e idealistas.
VI. Constitui síndrome que apresenta três dimensões:
esgotamento emocional, redução da satisfação com o
trabalho e despersonalização do outro.
VII. Acompanha-se
frequentemente
de
doenças
psicossomáticas.
VIII.No início, o quadro caracteriza-se por hiperatividade,
com o profissional aparentando grande disposição para
o trabalho.
Dentre as alternativas abaixo, assinalar a que contém
apenas afirmações corretas a respeito da síndrome de
esgotamento profissional ou burnout.
a) I, II, VI e VII.
b) III, IV, V e VIII.
c) I, VI, VII e VIII.
d) II, III, V e VI.
42) Funcionário da Universidade há 18 anos, 50 anos,
casado, dois filhos, o Sr. J. começou a sentir-se muito
cansado fisicamente, ansioso, tenso e insone. Tais
sintomas surgiram após mudança do diretor da unidade
em que trabalhava e foram piorando progressivamente.
Além da ansiedade, passou a sentir tristeza profunda,
perdeu o prazer nas atividades de trabalho, começou a
sentir dificuldade para tomar decisões, ficou anorético
e perdeu peso. Passou a apresentar sentimentos de
desvalorização pessoal, profissional e de desesperança.
O novo diretor designou o Sr J. para função que implicou
aumento de suas atribuições, ao mesmo tempo em que
as reposições decorrentes de aposentadorias por tempo
de serviço foram suspensas. Além disso, passou a haver
cobranças constantes de melhoria na qualidade e
aumento da produtividade do setor.
As informações disponíveis levam ao provável
diagnóstico de:
a) Síndrome de fadiga crônica associada a componente
depressivo.
b) Episódio de depressão.
c) Transtorno mental orgânico com componente depressivo.
d) Síndrome do esgotamento profissional (burnout)
acompanhada de transtorno depressivo.
43) O uso abusivo de bebidas alcoólicas e de outras drogas,
provocando dependência, pode estar associado à
condições e situações de trabalho. Isso costuma
acontecer:
I. Como recurso para enfrentar situações desagradáveis
e, ou difíceis no trabalho.
II. Para comemorar sucessos obtidos no trabalho.
III. Para justificar faltas ao trabalho.
IV. Como forma de inclusão no grupo de trabalho.
V. Para compensar a insatisfação no trabalho.
VI. Com trabalhadores ocupacionalmente expostos a
produtos químicos que intensificam o uso de bebidas
alcoólicas ou passam a utilizar outras drogas para manter,
fora do trabalho, as mesmas sensações que a inalação
do produto utilizado no trabalho proporciona.
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém
apenas afirmações corretas a respeito do uso abusivo
de álcool e outras drogas:
a) II, IV e VI.
b) I, V e VI.
c) II, III e IV.
d) I, IV e V
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44) Na síndrome esgotamento profissional, a principal
medida de prevenção consiste em:
a) Identificar candidatos com tendências para
desenvolvimento dessa síndrome no exame préadmissional.
b) Encaminhar todos os trabalhadores com quadro clínico
compatível com a síndrome para tratamento psicológico.
c) Atuar sobre a organização do trabalho visando atenuar
ou eliminar os fatores que podem desencadear a
síndrome.
d) Evitar ao máximo trabalho em turnos e noturno.

45) A análise de um acidente de trabalho revelou que o Sr.
M. fazia seu trabalho quando o chefe pediu que fosse até
sua sala, localizada em outro prédio. O Sr M interrompeu
o que estava fazendo e dirigiu-se apressadamente à sala
do chefe. No trajeto, ao dobrar à direita rente ao prédio
em que se localizava a sala do chefe, chocou-se com um
carrinho conduzido por outro trabalhador e que vinha
em direção oposta. O Sr M caiu, torceu o pé com ruptura
de ligamentos da articulação do tornozelo.
Essa descrição indica:
a) que o Sr. M. ao dirigir-se apressadamente à sala do chefe
praticou um ato inseguro que acarretou o acidente.
b) que o condutor do carrinho precisava ter prestado mais
atenção.
c) que a análise (ou investigação) efetuada foi pobre e não
contribuiu para a compreensão global do acidente.
d) confirma que a pressa é um dos atos inseguros
frequentemente envolvidos na origem de acidentes do
trabalho.

46) Nas ocupações que implicam realização de atividades
a céu aberto há aumento do risco dos seguintes agravos
à saúde:
a) Desidratação, câncer de pele e catarata.
b) Hipertensão arterial, envelhecimento precoce,
retinopatias.
c) Intermação, catarata, doenças de vias respiratórias altas.
d) Câncer de pele, doenças oculares, doenças
crônico-degenerativas.

47) Assinale a alternativa incorreta. A Norma
Regulamentadora do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO), cujo objetivo é promover
e preservar a saúde dos trabalhadores, estabelece:
a) Os parâmetros mínimos e as diretrizes a serem
observados pelo PCMSO.
b) Que os parâmetros do PCMSO podem ser modificados
por meio de negociação coletiva de trabalho.
c) Sempre que uma empresa (principal) contratar outra
empresa (terceira), ela deve informar à empresa
contratada os riscos ocupacionais existentes nos locais
de trabalho em que esta irá atuar.
d) Que compete ao empregador garantir a elaboração e a
execução do PCMSO, além de zelar pela sua eficácia.

48) Na literatura científica internacional, o assédio moral no
trabalho tem aumentado progressivamente, variando de
acordo com o país, setor da economia e empresas.
Embora no Brasil não existam dados estatísticos a
respeito da ocorrência desse problema, sabe-se que o
assédio moral tem crescido ao longo dos últimos anos.
Assinale a alternativa que contenha os três principais
conjuntos de estratégias de assédio moral no trabalho:
a) Sobrecarregar a vítima de trabalho, criticar seu trabalho
visando sua desmoralização frente aos colegas, dificultar
que a vítima tenha folgas ou tire férias.
b) Designar a vítima para realização de trabalhos de grande
responsabilidade, tentar fazer com que a vítima acredite
estar apresentando transtorno mental, isolar a vítima dos
colegas.
c) Isolar a vítima (ou alvo) dos demais trabalhadores, fazer
críticas que desacreditem seu trabalho frente aos colegas,
rebaixar a vítima diante de colegas.
d) Lançar rumores maldosos a respeito da vítima, tentar
isolá-la dos colegas e sobrecarregá-la de trabalho.
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49) Um professor que sempre mostrou criatividade,
dedicação, comprometimento e responsabilidade em
seu trabalho, após 15 anos de profissão começou a
apresentar atitudes e condutas negativas nas relações
com os alunos e com os colegas caracterizadas por
distanciamento, mau humor, agressividade e cinismo.
Passou também a mostrar desinteresse pela escola e
pela profissão revelando desânimo e desinteresse no
cotidiano de trabalho.
Assinale a alternativa que corresponde à hipótese
diagnóstica mais provável ao caso:
a) Neurose profissional.
b) Depressão.
c) Uso abusivo de álcool e/ou drogas.
d) Síndrome do esgotamento profissional (burnout).

50) Segundo a classificação de Schilling, o grupo I se refere
à doenças em que o trabalho é causa necessária,
tipificadas pelas doenças profissionais, stricto sensu.
Entre as condições abaixo assinale aquela que não pode
ser enquadrada no grupo I:
a) Varizes de membros inferiores em profissionais que
passam a maior parte do tempo em pé.
b) Silicose.
c) Brucelose em trabalhadores que realizam manipulação
de carne ou de produtos derivados.
d) Carbúnculo em tratadores de animais.

IBFC_837 - MEDICINA DO TRABALHO

7

IBFC_837 - MEDICINA DO TRABALHO

