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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O estudo HOPE (heart outcomes prevention evaluation)

Com relação à coqueluche, julgue os próximos itens.

avaliou os efeitos do ramipril e da vitamina E, isolados e
associados, no tocante à prevenção de eventos isquêmicos em

56

A quimioprofilaxia com amoxicilina está indicada para

pacientes de alto risco. O planejamento do estudo foi randomizado,

comunicantes adultos que residam com crianças menores de

duplo-cego e controlado por placebo. No total, 9.541 pacientes

cinco anos de idade.

foram randomizados para vitamina E ou placebo e 9.297 pacientes
foram randomizados para ramipril ou placebo. O número de

57

Na fase paroxística da coqueluche, são típicos os paroxismos

pacientes com eventos combinados (óbito cardiovascular ou infarto

de tosse seca, caracterizados por crise de tosse súbita

do miocárdio ou acidente vascular cerebral) foi igual a 1.546 no

incontrolável, rápida e curta. O número de leucócitos pode

grupo vitamina E e 1.479 no grupo placebo (p = 0,33). O número

aumentar para 30 mil ou 40 mil/mm3, associado à linfocitose,

de pacientes com eventos combinados foi correspondente a 1.302

confirmada por hemograma.

no grupo ramipril e 1.655 no grupo placebo (p < 0,001).
Em relação à rinite alérgica, julgue o item a seguir.
Com base nas informações acima apresentadas, julgue os itens a
58

seguir.
51

eosinofilia no sangue periférico são indicadores sensíveis e

O uso do ramipril possibilitou redução de 22% do risco

específicos de atopia e rinite alérgica.

absoluto de eventos combinados.
52

Os valores de p são úteis para expressar a magnitude do efeito

Uma paciente de sessenta e três anos de idade compareceu

de uma intervenção. Na situação acima descrita, percebe-se,

sem queixas à consulta médica para avaliação de rotina. Ela relatou

por meio dessa variável, que o ramipril foi significativamente

que, havia dois anos, tem utilizado hidroclorotiazida 25 mg/dia para

mais eficaz para redução de óbito cardiovascular, infarto do
miocárdio e acidente vascular cerebral que a vitamina E.
Acerca da investigação epidemiológica, julgue o item abaixo.
53

tratamento de hipertensão arterial. Ela informou, ainda, que não
apresentava cardiopatia estrutural nem aterosclerose significativa.
Ao exame físico, apresentou índice de massa corpórea

A investigação epidemiológica é um método de trabalho

(IMC) = 30,8 kg/m2, circunferência abdominal de 101 cm, pressão

utilizado

doenças

arterial de 146 mmHg × 94 mmHg (média de três medidas) e

transmissíveis ou de agravos inusitados à saúde, a partir de

frequência cardíaca de 82 bpm. Com a paciente constavam os

casos isolados ou relacionados entre si. Ela consiste em um

seguintes resultados de exames: ácido úrico = 8 mg/dL;

para

esclarecer

a

ocorrência

de

estudo de campo realizado a partir de casos notificados e seus
contatos.
Um paciente de vinte e oito anos de idade relatou os
seguintes sintomas, que persistiam havia três dias: adinamia,
obstrução nasal, tosse improdutiva, dor na região maxilar
bilateralmente e rinorreia. Ao exame físico, apresentou-se
hemodinamicamente normal, com temperatura axilar de 38 ºC,
hiperestesia da região maxilar e edema de mucosa com rinorreia à
rinoscopia. Não foram observadas outras alterações significativas.
Com base no caso clínico acima apresentado, julgue os itens que se

triglicerídios = 190 mg/dL; colesterol total = 240 mg/dL; HDL
colesterol = 38 mg/dL; LDL colesterol = 164 mg/dL; glicemia de
jejum = 106 mg/dL e hemoglobina glicada (A1C) = 5,9%. O
eletrocardiograma e os demais exames laboratoriais de rotina não
apresentaram anormalidades.
Com relação ao caso clínico acima apresentado, julgue os itens que
se seguem.
59

como meio de estratificação de risco cardiovascular e

O uso de um antibiótico macrolídeo é o tratamento de escolha

investigação de lesão em órgão alvo.

para o caso clínico acima apresentado.
55

O exame de radiografia dos seios da face está indicado nesse
caso clínico para confirmação diagnóstica.

O exame que verifica a dosagem de microalbuminúria em
amostra isolada de urina deve ser indicado a essa paciente

seguem.
54

A dosagem de imunoglobulina E (IgE) total e a presença de

60

A estratégia mais eficaz para a prevenção de diabetes melito
nessa paciente é o uso regular de metformina.
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Um indivíduo de vinte e seis anos de idade, sem antecedentes patológicos e sem queixas, compareceu ao consultório para
realização de exame periódico. Ao exame físico, encontrava-se eupneico e acianótico, em bom estado geral, com pressão arterial de
122 mm/Hg × 76 mm/Hg, frequência cardíaca de 70 bpm e ritmo cardíaco irregular em dois tempos sem sopros. O restante do exame físico,
os exames laboratoriais e o ecocardiograma não apresentaram anormalidades. A figura abaixo representa o eletrocardiograma (com
calibração padrão) desse paciente.

A partir do caso clínico e da figura acima apresentados, julgue os itens a seguir.
61

Recomenda-se o uso de propafenona por via oral para reversão de arritmia.

62

Devido ao risco de eventos tromboembólicos, está indicado o uso de anticoagulação oral a esse paciente.

No que se refere às doenças do sistema digestivo, julgue os
próximos itens.
63

64

A enterobíase não é comumente diagnosticada por meio do
exame parasitológico de fezes, exceto em casos de parasitismo
intenso. O diagnóstico é geralmente feito pela coleta direta do
parasita e de seus ovos por meio de swab ou de fita gomada na
região anal, com posterior análise microscópica.
A infecção pelo Helicobacter pylori promove lesão
gastroduodenal por efeito tóxico direto, em nível epitelial,
sobre os mecanismos de defesa da mucosa gastroduodenal,
resultando em aumento da permeabilidade celular, inibição do
transporte iônico e da fosforilação oxidativa e ocasionando
redução da produção de muco, da secreção de bicarbonato e do
turn over celular.

Um paciente de cinquenta e seis anos de idade, hipertenso
e diabético, procurou o pronto-atendimento, queixando-se de
diminuição da força em membros superior e inferior esquerdos, que
começara havia duas horas. Ao exame físico, constatou-se pressão
arterial de 166 mmHg × 96 mmHg (média de três medidas),
frequência cardíaca de 94 bpm, com ritmo cardíaco regular sem
sopros, além de desvio de rima e hemiparesia esquerda completa
proporcionada. Os demais dados do exame físico e neurológico não
apresentaram alterações significativas. O resultado da glicemia
capilar foi igual a 134 mg/dL.

68

Um funcionário de manutenção predial caiu bruscamente
de um andaime de cinco metros de altura. Ele sofreu traumatismo
craniofacial e, no momento do atendimento médico, relatou dor no
membro superior direito. Ao exame físico, foram constatados
pressão arterial de 74 mmHg × 38 mmHg, frequência cardíaca de
124 bpm, com ritmo cardíaco regular sem sopros, e sangramento
ativo no braço direito. Os demais dados do exame físico não
apresentaram alterações significativas.
Tendo em vista a necessidade de pronto-atendimento no local do
acidente, julgue o próximo item.
69

A primeira providência a ser tomada deve ser a estabilização
manual da coluna da vítima, seguida do controle da hemorragia
externa por meio da aplicação de pressão direta sobre o local.
O paciente deve ser transportado em decúbito dorsal
horizontal, sem elevação dos membros inferiores.
Com relação às crises hiperglicêmicas agudas, julgue o item abaixo.
70

Com base nesse caso clínico, julgue os itens subsequentes.
65

66

Recomenda-se o uso de captopril por via oral, na primeira hora
de atendimento ao paciente, para manutenção da pressão
arterial em níveis inferiores a 140 mmHg × 90 mmHg.
No caso clínico em tela, deve-se indicar o uso de insulina
regular para manutenção dos níveis de glicemia entre 80 e
110 mg/dL, visando um melhor prognóstico funcional cerebral.

Recomenda-se a pressão cricoide para facilitar o procedimento
de intubação traqueal, desde que a interrupção às manobras de
reanimação seja rápida.

O estado hiperglicêmico hiperosmolar caracteriza-se por
desidratação mais acentuada, sódio sérico com maior tendência
a elevação durante o tratamento, glicemia mais elevada e maior
taxa de mortalidade que a cetoacidose diabética.

No que se refere às doenças hematológicas, julgue os itens
consecutivos.
71

No que se refere à ressuscitação cardiopulmonar, julgue os
itens 67 e 68.
67

O dióxido de carbono exalado no final da expiração (PETCO2,
expresso em mmHg), detectado pela capnografia quantitativa
em pacientes intubados, tem sido correlacionado à qualidade
da reanimação cardiopulmonar (RCP) e ao retorno da
circulação espontânea (RCE). Os valores de PETCO2
inferiores a 10 mmHg revelam pouca probabilidade de RCE,
indicando a necessidade de melhora na qualidade da RCP.

72

A origem do cromossomo Philadelphia está na translocação
recíproca t (9;22), envolvendo o proto-oncogene ABL (9q34)
e o gene BCR (22q11). A fusão destes genes constitui o
oncogene quimérico BCR-ABL, denominado, atualmente,
como marcador molecular da leucemia mieloide crônica
(LMC).
A determinação da ferritina plasmática possibilita uma
avaliação mais geral dos depósitos de ferro que a aspiração de
medula para aferição de hemossiderina.
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Em um hospital com todos os recursos disponíveis para o estabelecimento de diagnósticos e tratamento conforme as últimas
diretrizes médicas, uma paciente de cinquenta e dois anos de idade, com antecedentes de diabetes melito, informou que, havia oito horas,
tinha sido acometida por dor torácica em pontadas, de forte intensidade, sem irradiação e sem alívio com o uso de paracetamol. Ao exame
físico, a paciente encontrava-se eupneica, acianótica, com pressão arterial de 116 mm/Hg × 60 mm/Hg, frequência cardíaca de 56 bpm
e ritmo cardíaco regular em dois tempos sem sopros. O restante do exame físico não apresentou anormalidades. A dosagem das enzimas
cardíacas (CK-MB massa e troponina) revelou aumento três vezes acima do limite da normalidade. Os demais exames laboratoriais de
rotina não evidenciaram alterações. A paciente realizou eletrocardiograma (com calibração padrão), conforme apresentado na figura abaixo.

Com base no caso clínico e na figura acima apresentados, julgue os itens seguintes.
73

Recomenda-se de imediato a administração de trombolítico intravenoso.

74

Está indicado de imediato o uso de betabloqueador por via intravenosa.

A respeito das lesões dermatológicas, julgue os próximos itens.

Acerca da vacina contra o pneumococo, julgue o próximo item.

75

78

76

As lesões típicas do herpes-zóster que ocorrem na ponta e na

A vacina polissacarídica contra o pneumococo apresenta

asa do nariz estão associadas a alto risco de envolvimento do

espectro amplo contra diversos sorotipos, estimulando a

ramo oftálmico do trigêmeo, com possível comprometimento

resposta imunodependente de células T e de linfócitos B e

ocular e risco de cegueira.

promovendo, assim, memória imunológica.

O tratamento de rotina do furúnculo deve ser baseado na
incisão e drenagem, acompanhada de antibioticoterapia
sistêmica com amoxicilina, além de descolonização com
mupirocina tópica na cavidade nasal, na região retroauricular

No que se refere às doenças do psiquismo, julgue os itens que se
seguem.
79

e nos sulcos interdigitais dos pés e das mãos.

Estão incluídos entre os efeitos adversos crônicos associados
ao uso de Cannabis sativa (maconha) a piora da função

Um indivíduo hígido de sessenta e dois anos de idade

cognitiva e o aumento da incidência de infarto do miocárdio,

relatou que, havia dois dias, sofria de crises vertiginosas intensas,

de sintomas respiratórios e de distúrbios psicóticos, como

que duravam poucos segundos, relacionadas a determinados

esquizofrenia.

movimentos da cabeça, como olhar para cima ou virar-se
rapidamente. Ao exame físico, constatou-se nistagmo à manobra de
Dix-Hallpike, sem outras anormalidades significativas.
Com base nesse caso clínico, julgue o item que se segue.
77

80

Há evidências de que o tratamento não farmacológico seja
adequado para o tratamento da depressão unipolar leve e(ou)
moderada. A psicoterapia e os exercícios físicos aeróbios e
resistidos reduzem a gravidade dos sintomas, e a terapia
cognitiva e a psicoterapia psicodinâmica breve de apoio são

O paciente deve ser encaminhado prontamente para realização

eficazes no tratamento de recorrência ou na prevenção de

imediata de tomografia computadorizada do crânio.

recaída.
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Julgue os itens de 81 a 91, considerando a legislação pertinente a

89

Nos casos de audiogramas sugestivos de desencadeamento e de

saúde e segurança do trabalho, conhecimentos gerais de higiene do

agravamento da perda auditiva induzida por níveis de pressão

trabalho e epidemiologia.

sonora elevados, deve o médico coordenador do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), ou o

81

No âmbito da Norma Regulamentadora de Transporte

encarregado emitir a comunicação de acidente do trabalho

Rodoviário Urbano, o médico coordenador do Programa de

(CAT).

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve
estabelecer

planejamento

especificamente

a

e

obesidade,

procedimentos

voltados

sedentarismo,

diabetes,

90

Índice biológico máximo permitido (IBMP) é o valor máximo
do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das
pessoas ocupacionalmente expostas não corra risco de dano à

dorsopatia, pois estes são elementos-chave à casuística típica

saúde, dado que a ultrapassagem desse índice significa

dessa atividade econômica.

exposição excessiva, enquanto o valor de referência da
82

Acidente do trabalho, para fins previdenciários, é qualquer

normalidade (VR) indica o valor possível de ser encontrado em

ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere

populações não expostas ocupacionalmente.

no processo normal de uma atividade, ou mesmo o interrompe,
provocando como consequência isolada ou simultânea perda de

91

saúde é concedida ao beneficiário que, presumidamente,

tempo, dano material ou lesões ao homem.
83

A aposentadoria por exposição a condições prejudiciais à
desenvolverá uma deficiência de longo prazo, de natureza

Constitui crime de periclitância em relação à vida deixar a

física, mental, intelectual ou sensorial, sendo sua concessão

empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do

garantida ao segurado com deficiência grave de acordo com o

trabalho, bem como deixar de prestar informações

tempo de contribuição: se homem, por 25 anos; se mulher, por

pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do

20 anos.

produto a manipular.
A respeito dos conhecimentos relativos à epidemiologia, julgue os
84

Fluidissoide é um termo bastante amplo, usado para uma

próximos itens.

suspensão de partículas sólidas ou líquidas, finamente
divididas, dispersas em um gás.
85

92

doenças ou condições agudas, mas pode, também, ser utilizada

A classificação de acidente de trabalho em três espécies

para doenças crônicas, sendo apropriada aos estudos de

(típico, trajeto e doença), na comunicação de acidente do

causalidade, enquanto a prevalência estima a probabilidade de

trabalho (CAT), impossibilita captura de registros de agravos

a população estar doente no período contemporâneo à pesquisa

à saúde do trabalhador. Há situações cujas tipologias

e é voltada aos estudos que visam determinar a carga de

acidentárias vão além dessas três.
86

87

88

doenças crônicas em uma população e suas implicações para

Em condições normais de temperatura e pressão, a velocidade
do som cresce do gasoso para o sólido.

A incidência expressa o risco e funciona como medida para

os serviços de saúde.
93

A falácia ecológica ocorre quando são tiradas conclusões

O ruído e a poeira provenientes do esmerilhamento de

impróprias com base em estudos de caso-controle, segundo os

ferragens estruturais são considerados riscos físicos, enquanto

quais a associação observada entre as variáveis no nível

a presença de fungos na corrente do ar-condicionado do

coletivo (controle) não representa, necessariamente, a

canteiro de obras é caracterizada como risco biológico.

associação existente no nível individual (caso).

São considerados sugestivos de perda auditiva induzida por

94

A maior duração da doença; o aumento da sobrevida do

níveis de pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas,

paciente, sem a cura da doença; a imigração de casos; a

nas frequências de 3.000 e(ou) 4.000 e(ou) 6.000 Hz,

emigração de pessoas sadias e a melhoria dos recursos

apresentam limiares auditivos acima de 25 dB(NA) e mais

diagnósticos e do sistema de registro tendem a levar a um

elevados que nas outras frequências testadas, estando estas

aumento da prevalência de determinada doença. Da mesma

comprometidas ou não, tanto no teste da via aérea quanto no da

forma, a menor duração e a maior letalidade da doença

via óssea, necessariamente em ambos os lados.

fazem-na diminuir.
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Em relação à medicina do trabalho, julgue os itens de 95 a 105.
95

96

97

98

99

100

101

102

103

Os ritmos circadianos são sequências biológicas que variam em
torno de 24 horas e podem ser eventos bioquímicos,
fisiológicos ou comportamentais, sendo controlados por
sincronizadores externos como a luz, a alimentação, entre
outros, mas também persistem sem essas pistas ambientais, o
que os caracteriza como ritmos gerados endogenamente.
A caracterização de uma doença como de natureza acidentária
decorre de forma imprescindível da comprovação etiológica ou
da plausibilidade biológica.
As especificidades dos agentes causadores e as características
morfológicas e histológicas dos cânceres ocupacionais, que as
distinguem dos demais, podem ser consideradas um aspecto
facilitador para se estabelecer a correlação causal ou o nexo
entre a exposição e a doença, em que pese o longo período de
latência entre o início da exposição ao agente carcinogênico e
a alteração celular e detecção clínica.
As doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho
caracterizam-se por decorrerem de agentes etiológicos
ocupacionais e por dependerem das condições ou
circunstâncias em que o trabalho é executado e da exposição
ocupacional, que favorece o contato, o contágio ou a
transmissão.
Tuberculose, carbúnculo, brucelose, leptospirose, tétano,
psitacose, ornitose, dengue, febre amarela, hepatites virais,
doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV),
dermatofitose, candidíase, paracoccidioidomicose, malária e
leishmaniose cutânea estão compreendidas no rol de doenças
infecciosas e parasitárias que podem ser relacionadas ao
trabalho.
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso do
álcool, alcoolismo crônico relacionado com o trabalho, devem
ser reportados como acidentes do trabalho assim considerados
os fatores de risco relacionados com o emprego e com o
desemprego, condições difíceis de trabalho, bem como
circunstância relativa às condições de trabalho.
Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que
exijam solicitação intelectual e atenção constantes, são
recomendados níveis de ruído de acordo com o estabelecido
em norma do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (INMETRO); índice de temperatura
efetiva entre 18°C e 26°C; velocidade do ar não superior a
0,75m/s; e umidade relativa do ar não inferior a 30 %.
Na execução de atividades de digitação de dados, o
trabalhador, para efeito de remuneração e vantagens de
qualquer espécie, pode ser avaliado pelo número de toques,
desde que não superior a 8.000 por minuto.
A legislação trabalhista dispõe que, para fins de planejamento
das atividades laborais, o empregador, sempre que possível,
estabeleça o cronótipo dos trabalhadores, privilegiando os
horários mais compatíveis com o grau de alerta para melhor
desempenho e respeito à qualidade de vida das pessoas.

CESPE/UnB – MPU/2013
104

A sonolência é causada pela liberação, ao anoitecer, do
hormônio melatonina pela glândula pineal, que tem sua função
regulada pela luminosidade do dia.

105

Hetereotasia é propriedade de um sistema aberto,
especialmente em seres vivos, de regular o seu ambiente
interno de modo a manter uma condição estável, mediante
múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico, controlados por
mecanismos de regulação inter-relacionados.

A propósito de saúde e segurança do trabalho, julgue os seguintes
itens.
106

A exposição a ruído é responsável por movimentos do
estômago e abdômen; aumento da produção de adrenalina;
aumento da produção de cortisona; dilatação das pupilas;
reação muscular; aumento da produção de hormônios
(tireoide); aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição,
situações para as quais o equipamento de proteção auricular
jamais será eficaz.

107

Fazer uma lista indiscriminada de exames por ocupação não
constitui uma boa prática da medicina do trabalho, uma vez
que os riscos reais aos quais está exposto um trabalhador
dependem do ambiente em que ele trabalha, e não de sua
profissão. Assim, se houver, por exemplo, dois pedreiros, e
respectivamente um trabalhar em ambiente ruidoso e outro não,
o primeiro deverá ser submetido à audiometria, o segundo,
não.

108

O exame médico admissional deverá, em geral, ser realizado
antes de o trabalhador iniciar suas atividades na empresa;
porém, em casos excepcionais, é facultada sua realização até
a data que antecede o final do período de experiência.

109

A medicina do trabalho nasce com a administração científica,
baseada no método taylorista e no fordista, que impunham a
necessidade do operário sadio, com baixo índice de
absenteísmo e alta produção, segundo referencial biológico
voltado à seleção dos mais aptos e ao atendimento in locu dos
trabalhadores “acometidos” com vistas ao retorno, sem
demora.

110

A exposição ao calor é responsável não só pela sudorese, mas
também pela vasodilatação periférica, que funciona como a
primeira ação corretiva ativada no organismo em decorrência
do maior fluxo de sangue na superfície do corpo e do aumento
da temperatura da pele.

111

Diz-se direito público porque os interesses difusos e coletivos
se sobrepõem aos privados, em outras palavras, entre o direito
privado que assegura inviolabilidade do patrimônio e o direito
à saúde pública quanto ao combate a uma epidemia de
distúrbio osteomuscular em uma empresa, prevalece o interesse
coletivo, mesmo contra a vontade do empregador, que se
sujeitará às determinações constitucionais do sistema único de
saúde.
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relatório anual de exame periódico de colesterol LDL realizado nos servidores de determinado órgão governamental
no ano 2012
setor

quantitativo de
servidores

n.º exames realizados

n.º de resultados
anormais

[(n.º de resultados
anormais) / n.º
exames] × 100

almoxarifado

30

30

6

20

tecnologia da
informação

60

60

6

10

recursos humanos

40

40

4

10

promotorias

300

300

78

26

limpeza e conservação

50

50

4

8

segurança

20

20

2

10

foram considerados normais os exames com resultado inferior a 130 mg/dL.
todos os servidores realizaram um único exame no período avaliado
resultado
(mg/dL)
180

5

170

10

160

15

150

15

140

25

130

30

125

200

120

110

115

50

110

40

Com base nos dados das tabelas acima, julgue os itens subsecutivos.
112

A mediana dos resultados dos exames é de 125 mg/dL.

113

O risco de os servidores do almoxarifado apresentarem
colesterol LDL anormal é duas vezes maior que aqueles do
setor de recursos humanos e do de tecnologia da informação.

114

A moda dos resultados dos exames é 130 mg/dL.

115

A fração atribuível ao setor de segurança, também chamada
fração etiológica, é a proporção entre os casos desse setor
(10 a cada 100 servidores) com todos os casos de colesterol
LDL anormal (20 a cada 100 servidores), o que resulta em
50%.

116

Trabalhar no setor de limpeza e conservação constitui fator de
proteção aos níveis anormais de colesterol LDL.

No que se refere às competências dos médicos que prestam
assistência médica ao trabalhador, independentemente de
especialidade ou local em que atuem, julgue os itens de 117 a 120.
117

quantitativo de exames com o
mesmo resultado

Compete ao médico assistir o trabalhador, elaborar seu
prontuário médico e fazer todos os encaminhamentos devidos,
incluindo aqueles necessários à gestão e definidos pela
empresa no tocante ao perfil nosológico laboral ante aos
controles administrativos de absenteísmos, definidos pela
empresa.

118

Deixar de prestar socorro à vítima de acidentes ou pessoas em
perigo iminente, podendo fazê-lo, é crime, assim, qualquer
pessoa, principalmente o médico, que deixe de prestar ou
providenciar ajuda à vítima, comete crime de omissão de
socorro, desde que esteja direta ou indiretamente relacionada
à causa do evento.

119

Cabe ao médico do trabalho fornecer atestados, em
conformidade com as normas de recursos humanos da empresa
que o tenha contratado, bem como pareceres para o
afastamento do trabalho sempre que necessário, dado que o
repouso, o acesso à terapia e o afastamento de determinados
agentes agressivos fazem parte do tratamento.

120

Cabe à empresa informar no perfil profissiográfico
previdenciário (PPP) o diagnóstico, conforme Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde (CID), do exame alterado, pois trata-se de notificação
compulsória que deve constar na comunicação de acidente do
trabalho (CAT), situação para a qual a medicina do trabalho
não pode se opor sob quaisquer argumentos, até porque a
enfermagem do trabalho poderá fazê-lo também.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, 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 serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Sabendo que os equipamentos de proteção individual (EPI) auriculares não protegem completamente o trabalhador dos ruídos em ambiente
industrial, ainda que abafe o som, redija, com base nas normas pertinentes, um texto dissertativo acerca do EPI como medida de prevenção
à exposição ao ruído. Em seu texto, atenda, necessariamente, ao que se pede a seguir.
<
<
<

Defina ruído contínuo/intermitente, ruído de impacto e nível equivalente de ruído. [valor: 8,00 pontos]
Explicite, na ordem de hierarquia, as medidas de segurança a serem adotadas antes da prescrição de um
EPI. [valor: 13,00 pontos]
Discorra sobre a efetividade da proteção dada pelo EPI, considerando a fenomenologia auditiva do ser humano, as vias de
transmissão e a variabilidade biológica e ambiental. [valor: 17,00 pontos]
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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