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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
0O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se
não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão
aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade da Prova terá a duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento da Folha de
Respostas.
0Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1h30min (uma hora e trinta minutos) de prova,
devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. Este será o único
documento válido para correção.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante
para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e
depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está
portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas
dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às

respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
Para cada questão existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS – EDITAL Nº 002/2013
94409 – MEDICINA PERICIAL

Nome:__________________________________________________________

CONCURSOS PÚBLICOS

Inscrição:_______________________

O gabarito e o Caderno de Questões da Prova Objetiva estarão disponíveis no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 07 de maio de 2013.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.

Quanto ao que cabe à Prefeitura, através de suas Secretarias, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho, analise as assertivas abaixo.
I. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e Medicina do Trabalho.
II. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de
evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais.
III. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente.
IV. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.

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

Um determinado funcionário da Secretaria de Relações Institucionais está com problemas de saúde e viu
necessidade de solicitar licença para tratamento de saúde. Em relação a esse quadro, assinale a alternativa
incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)

A licença será a pedido ou ex officio.
Se a licença for de até 60 (sessenta) dias, a perícia poderá ser feita por qualquer médico particular.
Se a licença for superior a 60 (sessenta) dias, dependerá de inspeção por junta médica oficial.
O funcionário será punido disciplinarmente se recusar a inspeção médica, cessando os efeitos da
pena, logo que se verifique a inspeção.
(E) Considerado apto em inspeção médica, o funcionário reassumirá o exercício, sob pena de se
apurarem como faltas os dias de ausência.

3.

Em relação à Lei nº 8.219/1994, leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche
correta e respectivamente as lacunas.
___________ é o exercício do cargo ou função com atribuições e responsabilidades ____________ com
limitações da capacidade física ou mental do servidor, devidamente verificada em ________________,
não acarretando aumento nem decesso de vencimentos ou remuneração do servidor.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Reabilitação/ iguais/ exame médico
Recondução/ similares/ perícia médica
Readaptação/ compatíveis/ inspeção médica
Restabelecimento/ paralelas/ análise médica
Retorno/ no mesmo setor/ laudo pericial
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4.

Observe os casos abaixo.
I.

A aposentadoria será devida ao participante que for considerado incapaz e insuscetível de
reabilitação para o exercício das funções essenciais a que está obrigado por lei, ensejando o
pagamento de proventos a este título enquanto o participante permanecer neste estado.
II. O participante será automaticamente aposentado ao completar a idade limite definida com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
III. A aposentadoria será devida ao participante desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos
de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo em que se dará a aposentadoria,
assim que implementados 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de
idade, se mulher.
É correto afirmar que, respectivamente, trata-se dos seguintes casos de aposentadoria:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5.

I. por idade; II. por invalidez; III. por tempo de serviço.
I. por tempo de serviço; II. por idade; III. por invalidez permanente.
I. compulsória; II. por tempo de contribuição e idade; III. por idade.
I. por invalidez permanente; II. compulsória; III. por idade.
I. por tempo de contribuição e idade; II. por tempo de serviço; III. compulsória.

A respeito das diretrizes do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que também deve ser
cumprido no âmbito municipal, como no caso da Prefeitura, marque V para verdadeiro ou F para falso e,
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência,
reabilitação e reparação da saúde do trabalhador.
( ) Adoção de medidas especiais para atividades laborais de alto risco.
( ) Estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6.

V/ V/ V
V/ V/ F
V/ F/ F
F/ F/ V
F/ V/ F

Em relação ao médico pericial, no que tange ao serviço prestado aos servidores da Prefeitura, analise as
assertivas abaixo.
I.

É vedado ao médico do trabalho da instituição pública atuar como perito ou assistente técnico em
processo judicial ou procedimento administrativo envolvendo empregado/funcionário ou exempregado/ funcionário da instituição.
II. É permitido ao médico, qualquer que seja a especialidade, atuar como perito em face de servidores
da mesma instituição e mesmo local de trabalho.
III. Na formação de sua opinião técnica, o médico investido na função de perito fica restrito aos
relatórios elaborados pelo médico assistente do periciando.
É correto o que se afirma em
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7.

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

Sobre doenças ocupacionais e acidentes do trabalho, leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
As regiões mais industrializadas do país, e portanto aquelas em que existem um maior número
trabalhadores _____________, não são aquelas em que se encontra o maior número de casos registrados
de doenças profissionais. A partir de 2008, com a introdução de atribuição do diagnóstico de
_____________ a diagnósticos que são mais frequentes estatisticamente para determinados ramos de
atividades, o número de doenças do trabalho aumentou cerca de 10 vezes.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8.

Um funcionário da Secretaria da Saúde apresenta uma primoinfecção tuberculosa. A chegada do bacilo
de Koch aos alvéolos é reconhecida pelos linfócitos T, que identificam a cápsula do bacilo como um
antígeno e provocam uma reação específica com formação de granuloma. Assim acontece o chamado
complexo primário (lesão do parênquima pulmonar e adenopatia). Este quadro tipifica uma evolução
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9.

informais/ doenças da profissão
registrados/ doenças do trabalho
formais/ epidemias
em experiência/ moléstias do ambiente de trabalho
contratados/ endemias

aguda e fatal.
aguda, clinicamente evidente, com recuperação.
subclínica.
crônica progressiva, com óbito em curto ou longo prazo.
crônica com períodos assintomáticos e exacerbações.

O AVC pode ser causado por 2 mecanismos distintos. Correlacione os tipos de AVC descritos na Coluna
A e suas respectivas características na Coluna B e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
Coluna A
1. AVC Isquêmico.
2. AVC Hemorrágico.
Coluna B
( ) Ocorre quando um vaso sanguíneo é bloqueado, frequentemente pela formação de uma placa
aterosclerótica.
( ) Ocorre devido à ruptura de um vaso sanguíneo.
( ) Ocorre quando a pressão no vaso faz com que ele se rompa devido à hipertensão.
( ) Ocorre oclusão pela presença de um coágulo que chega através da circulação de uma outra parte do
corpo.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/ 2/ 1/ 2
1/ 1/ 2/ 2
2/ 1/ 2/ 1
2/ 2/ 1/ 1
1/ 2/ 2/ 1

10. Sobre a importância da avaliação semiológica no exame médico do trabalhador, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) O exame médico é uma parte fundamental de qualquer avaliação da capacidade psicológica para o
trabalho.
( ) A avaliação clínica precisa ser obrigatória a todos os empregados e aos candidatos a emprego.
( ) O conteúdo da anamnese de rotina deve ser cuidadosamente selecionado para incluir aquelas
avaliações semiológicas que forneçam o máximo de informações.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V/ V/ V
V/ F/ V
F/ V/ F
F/ V/ V
F/ F/ V

11. É possível identificar distintos momentos da “história natural das doenças”, orientando-se pela vertente
epidemiológica desse conceito, ou seja, não se limitando às considerações fisiopatológicas ou anatomoclínicas da descrição das patologias. Do ponto de vista epidemiológico, podem-se distinguir 4 fases de
evolução, associadas, por sua vez, a distintos níveis de prevenção por ações de saúde. Correlacione cada
uma das fases na Coluna A a suas respectivas descrições na Coluna B e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
Coluna A
1. Fase inicial ou de susceptibilidade.
2. Fase patológica pré-clínica.
3. Fase clínica.
4. Fase de incapacidade residual.
Coluna B
( ) Somente conhecida por associação de possíveis fatores causais às posteriores manifestações clínicas
ou epidemiológicas das distintas patologias, considerados a partir de sua confirmação como “fatores
de risco”.
( ) Corresponde à expressão patognomônica em diferentes estágios de dano. As medidas profiláticas
nessa fase são também denominadas atenção secundária e correspondem ao tratamento adequado
para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações e sequelas.
( ) Nessa fase, do ponto de vista clínico, a doença ainda está nos estágio de ausência de sintomatologia,
embora o organismo já apresente alterações patológicas.
( ) Na vertente patológica da concepção da evolução clínica, essa fase corresponde à adaptação ao meio
ambiente como as sequelas produzidas pela doença e/ou ao controle (estabilização) das
manifestações clínicas das doenças crônicas.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/ 2/ 3/ 4
2/ 3/ 4/ 1
3/ 4/ 1/ 2
1/ 3/ 2/ 4
4/ 3/ 2/ 1

12. Biomecânico, epidemiológico, fisiológico, psicofísico, produtividade. Estes são cinco pré-requisitos para
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma boa solução ergonômica.
gestão administrativa.
o cumprimento de interesses políticos.
projeto de serviços em secretarias.
o desenvolvimento de contratação de funcionários.

13. Entre os temores que frequentemente se expressam no conteúdo dos sintomas psicopatológicos,
correlacione os temores centrais do ser humano na Coluna A e as formas comuns de lidar com tais
temores na Coluna B e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Coluna A
1. Morte.
2. Ter uma doença grave; sofrer dor física ou moral; miséria.
3. Falta de sentido existencial.
Coluna B
( ) Relações pessoais significativas; cultura.
( ) Vias mágicas; medicina; psicologia etc.
( ) Religião; mundo místico; continuidade através das novas gerações.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/ 2/ 3
3/ 2/ 1
2/ 1/ 3
2/ 3/ 1
1/ 3/ 2

14. A digitação intensiva é uma das causas mais comuns da incidência da Lesão por Esforços Repetitivos
(LER) e é a que mais tem contribuído para o aumento do número de casos de doenças ocupacionais. A
respeito deste assunto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( ) A LER é uma lesão que está relacionada com a atividade da pessoa e, em alguns casos, pode ser
entendida como uma doença ocupacional. Ocorre sempre que houver incompatibilidade entre os
requisitos físicos da atividade ou tarefa e a capacidade física do corpo humano.
( ) Alguns fatores de risco contribuem para a instalação dessa lesão, entre eles: movimentos repetitivos,
tracionamentos, postura incorreta, içamento de pesos etc.
( ) A LER instala-se de uma vez, de repente, no organismo humano e, muitas vezes, passa despercebida.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V/ V/ V
V/ F/ V
V/ V/ F
F/ F/ V
F/ V/ F

15. Funcionários que atuam como oficiais/ auxiliares administrativos, que trabalham na Secretaria da
Administração/RH, costumam queixar-se de dor e fadiga nos tendões e articulações, por exemplo. Sobre
este aparente quadro de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), assinale a
alternativa incorreta.
(A) Posturas fixas, principalmente em trabalhos sedentários, em trabalhos dinâmicos, com posturas
extremas de tronco como, por exemplo, abaixar-se e virar-se de lado, também são comumente
fatores de risco.
(B) A combinação de forças elevadas e alta repetitividade aumentam a magnitude da lesão mais do que
qualquer uma delas isoladamente.
(C) Os homens parecem ser mais suscetíveis que as mulheres, inclusive pelas diferenças anatômicofisiológicas como no caso da síndrome da tensão do pescoço devido ao fato de que os homens têm
mais fibras musculares do tipo 1.
(D) Condição dolorosa intensa ou prolongada, estímulos de natureza variada mesmo não nocivos são
interpretados como dolorosos.
(E) Sente-se, às vezes, a sensação de peso e fadiga, dor, alodínea, sensação de edema, sensação de
enrijecimento muscular, choque, dormência, formigamento, câimbras, falta de firmeza nas mãos,
sensação de fraqueza muscular, sensação de frio ou calor.

16. Existe uma grande preocupação com os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, quanto aos
trabalhos realizados com máquinas ruidosas, já que tem aumentado a quantidade de servidores com
problemas auditivos devido à exposição a tais atividades. Neste sentido, analise as assertivas abaixo.
I.

A deficiência auditiva provocada pela exposição continuada a ruído pode provocar diversas
limitações auditivas funcionais, as quais referem-se, além da alteração da sensibilidade auditiva, às
alterações de seletividade de frequência, das resoluções temporal e espacial, do recrutamento e do
zumbido.
II. A alteração da seletividade de frequência provoca dificuldades na discriminação auditiva.
III. Quando o indivíduo é portador de uma PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), que tem como
característica ser neurossensorial, ocorre uma redução na faixa dinâmica entre o limiar auditivo e o
limiar de desconforto, provocando uma diminuição na ocorrência de recrutamento (fenômeno de
crescimento rápido e anormal da sensação de intensidade sonora) e, portanto, um aumento da
sensação de desconforto.

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
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17. Alguns funcionários que desempenham a função de auxiliares de serviços gerais ou ajudantes gerais,
como na área de limpeza e serviços a céu aberto, têm reclamado de sintomas, tais como irritações de pele
e alergias. Dentro do contexto das dermatoses ocupacionais, correlacione os tipos de causas diretas na
Coluna A e seus respectivos causadores na Coluna B e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
Coluna A
1. Agente físico.
2. Agente químico.
3. Agente biológico.
Coluna B
( ) Bactérias, fungos, leveduras, vírus e insetos.
( ) Radiações não ionizantes, calor, frio, eletricidade.
( ) Cimento, solventes, óleos de corte, detergentes, ácidos e álcalis.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/ 2/ 3
2/ 3/ 1
3/ 2/ 1
1/ 3/ 2
3/ 1/ 2

18. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as
lacunas.
O ___________ é um elemento especialmente importante em saúde ocupacional, devido a sua ampla
utilização em processos industriais e sua ____________ aguda e crônica. A _____________ profissional
por este agente, por ser uma doença grave, incapacitante e de grande incidência ocupacional, é
considerada um problema de saúde pública.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

chumbo/ toxicidade/ intoxicação
ácido mandélico/ influência/ doença
monóxido de carbono/ ingestão/ lesão
xileno/ fase/ utilização
tolueno/ intolerância/ ingestão

19. Sobre Juntas Médicas, leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas.
Médico __________, através de competente inspeção médica, pode concluir se a pessoa portadora ou não
de doença ou vítima de sequela resultante de acidente reúne condições para exercer determinada
atividade (ocupação); é o denominado exame de ________________ física e/ou mental.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do Trabalho/ condição
Perito/ aptidão ou inaptidão
Legista/ incapacidade
de qualquer especialidade/ situação
particular/ saúde
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20. O setor de Medicina do Trabalho, juntamente com a CIPA, tem mostrado muito interesse em desenvolver
palestras e campanhas a respeito do tabagismo e da exposição a poeiras minerais. Marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Não se pode descartar possível efeito sinérgico do tabagismo e inalação de poeiras inorgânicas no
desencadeamento de processos teciduais mais agressivos.
( ) As reações pulmonares à deposição de poeiras inorgânicas no pulmão não são moduladas por fatores
imunológicos individuais e pelo tabagismo.
( ) O defeito funcional mais observado em trabalhadores expostos a poeiras minerais é a obstrução de
vias aéreas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V/ V/ V
V/ F/ V
V/ V/ F
F/ V/ F
F/ F/ V

21. Há ocorrências de alguns casos diagnosticados de asma ocupacional em funcionários que trabalham com
medicamentos e em laboratório, nas unidades de saúde do município. Sobre este assunto, assinale a
alternativa incorreta.
(A) Asma ocupacional é uma doença do pulmão, caracterizada por crises de falta de ar (dispneia), sibilos
e tosse, causada por diferentes agentes existentes nos locais de trabalho.
(B) Os isocianatos são largamente usados na indústria e são responsáveis pela forma mais comum da
doença.
(C) Os sintomas da asma ocupacional aparecem bem tardiamente, depois da exposição ao agente causal
(alérgeno) e não melhoram ou desaparecem mesmo quando o trabalhador se afasta do ambiente de
trabalho.
(D) Higiene ambiental tal como melhor ventilação ou processos de isolamento podem contribuir para
melhoria ambiental.
(E) O diagnóstico precoce e a remoção da exposição são fatores importantes para se conseguir a
recuperação completa do paciente.
22. Leia a descrição dos quadros clínicos abaixo.
I.

Quadro clínico caracterizado por cefaleia, irritação cutâneo-mucosa, dermatite de contato irritativa
ou por hipersensibilização, náusea e discreta tontura.
II. Quadro clínico caracterizado por cefaleia intensa, náusea, vômitos, cólicas abdominais, tontura mais
intensa, fraqueza generalizada, parestesia, dispneia, salivação e sudorese aumentadas.
III. Quadro clínico grave, caracterizado por miose, hipotensão, arritmias cardíacas, insuficiência
respiratória, edema agudo de pulmão, pneumonite química, convulsões, alterações da consciência,
choque, coma, podendo evoluir para óbito.
Esses quadros tipificam, respectivamente, intoxicação na fase
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I. aguda grave; II. aguda leve; III. aguda moderada.
I. aguda leve; II. aguda grave; III. aguda moderada.
I. aguda moderada; II. aguda leve; III. aguda grave.
I. aguda leve; II. aguda moderada; III. aguda grave.
I. aguda grave; II. aguda moderada; III. aguda leve.
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23. Seguindo os princípios da Higiene do Trabalho, a Prefeitura sofreu a imposição do Ministério Público
para implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). A respeito das fases do
desenvolvimento da higiene do trabalho, correlacione as características na Coluna A e suas respectivas
fases na Coluna B e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Coluna A
1. Qualitativa.
2. Quantitativa.
3. Projeto.
Coluna B
( ) Antecipação.
( ) Reconhecimento.
( ) Avaliação.
( ) Controle.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/ 2/ 2/ 3
3/ 1/ 2/ 2
2/ 1/ 3/ 1
1/ 2/ 3/ 1
3/ 2/ 1/ 1

24. Após levantamento feito nas Secretarias, para efeito de elaboração de PPRA, foram apontados alguns
riscos físicos, dispostos na Coluna A, e seus respectivos efeitos nos funcionários, dispostos na Coluna B.
Correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Coluna A
1. Ruído.
2. Vibrações.
3. Calor.
Coluna B
( ) Taquicardia, aumento de pulsação, cansaço, irritação, intermação (afecção orgânica produzida pelo
calor), prostração térmica, choque térmico, fadiga térmica, perturbações das funções digestivas,
hipertensão etc.
( ) Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão arterial, problemas
do aparelho digestivo, taquicardia e perigo de infarto.
( ) Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento, artrite, problemas
digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles, lesões circulatórias etc.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/ 2/ 3
2/ 3/ 1
3/ 1/ 2
1/ 3/ 2
2/ 1/ 3
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25. O SESMT e a CIPA da Prefeitura têm realizado campanhas direcionadas em todas as Secretarias
Municipais, abordando a necessidade da prevenção quanto aos acidentes e doenças decorrentes do
trabalho. Sobre este assunto, analise as assertivas abaixo.
I.

Sob todos os aspectos em que possam ser analisados, os acidentes e doenças decorrentes do trabalho
apresentam fatores extremamente negativos para a empresa, para o trabalhador acidentado e para a
sociedade.
II. Anualmente, as altas taxas de acidentes e doenças registradas pelas estatísticas oficiais expõem os
elevados custos e prejuízos humanos, sociais e econômicos que custam muito para o País.
III. O somatório das perdas, muitas delas irreparáveis, é avaliado e determinado levando-se em
consideração os danos causados à integridade social do trabalhador, os prejuízos da empresa e os
demais custos resultantes para a sociedade.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

26. Considere que o médico pericial esteja participando de uma pesquisa bioestatística, a qual envolverá
procurar informações sobre peso, altura, idade, sintomas frequentes, entre outras coisas, do quadro geral
de funcionários da Prefeitura. Suponha que a pesquisa já tenha passado pelos seguintes passos: Definição
dos objetivos; Formulação de Questões ou Hipóteses; Planejamento da Pesquisa e Coleta dos Dados. Os
dados foram coletados, por um estudo observacional (amostragem) ou por um estudo experimental, e se
encontram em alguma planilha. Considerando estas informações, analise as assertivas abaixo.
I.

Na maioria das vezes, trata-se de uma massa de dados incompreensível, sem uma aparente estrutura,
e esses dados precisam ser urgentemente entendidos.
II. Para que os dados sejam organizados, descritos formalmente, de modo que se possa explorá-los,
procurando indícios de padrões ou características interessantes que indiquem possíveis tendências, e
mesmo, relatar ou expor características dos mesmos a outras pessoas, utilizam-se as técnicas
chamadas descritivas ou exploratórias.
III. O maior interesse, depois de obtidos os dados, é saber como os dados estão se comportando. Uma
descrição dos mesmos com tais propriedades dará uma ideia global sobre o conjunto de dados, sobre
como os valores das variáveis observadas estão se distribuindo entre os indivíduos e, se houver,
indicar tendências.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
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27. Entre os agentes de saúde da Prefeitura, houve um caso de um funcionário que contraiu dengue. No
entanto, a dengue é apenas uma das várias doenças de notificação compulsória. Diante do exposto,
correlacione as doenças de notificação compulsória na Coluna A e seus respectivos agravos na Coluna B
e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Coluna A
1. Febre Amarela.
2. Tuberculose.
3. Eventos adversos pós-vacinação.
Coluna B
( ) Notificação imediata.
( ) Notificar apenas casos confirmados.
( ) Aguardar nota da imunização.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1/ 2/ 3
2/ 3/ 1
3/ 1/ 2
1/ 3/ 2
3/ 2/ 1

28. Foi levada a juízo a questão do período de descanso da parte de alguns ex-funcionários da Prefeitura. De
acordo com essas informações e a Consolidação das Leis do Trabalho, artigos 382 a 401 e suas
respectivas alterações, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( ) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 12 (doze) horas consecutivas, no
mínimo, destinado ao repouso.
( ) Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 30 (trinta) minutos, no
mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.
( ) O descanso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte
com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo
da autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V/ V/ V
V/ V/ F
F/ F/ V
V/ F/ V
F/ V/ F
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29. Uma funcionária da Secretaria de Finanças está tendo dificuldade com sua frequência ao trabalho por
estar passando por uma fase de problemas relacionados a um familiar doente. Ela vê a necessidade de
solicitar um período de licença do seu trabalho para poder administrar melhor esta situação momentânea.
Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta.
(A) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família pelo prazo
máximo de 30 (trinta) dias consecutivos ou não, prorrogáveis por até mais 30 (trinta) dias, no
período de 2 (dois) anos.
(B) Considera-se pessoa da família para fins desse tipo de licença o cônjuge ou o companheiro; os filhos,
de qualquer condição, e menores sob a guarda e responsabilidade do servidor; os ascendentes; os
irmãos.
(C) Para fins desse tipo específico de licença, o servidor deverá comprovar, perante o serviço médico
oficial, a necessidade de permanência ininterrupta junto à pessoa da família que estiver doente.
(D) A licença por motivo de doença em pessoa da família será concedida na seguinte conformidade: com
vencimentos integrais, à exceção do Passe Transporte e do Auxílio Refeição, nos primeiros 30
(trinta) dias; com 50% (cinquenta por cento) após o prazo estabelecido dos 30 dias citado.
(E) As licenças aqui tratadas para servidor em estágio probatório serão concedidas sem haver suspensão
do referido período em curso.

30. Para evitar interpretações subjetivas díspares que possam comprometer a homogeneidade nacional do
sistema, considera-se a necessidade da existência de, pelo menos, um de alguns critérios objetivos para a
definição dos casos de acidente de trabalho grave. Sobre tais critérios, marque V para verdadeiro ou F
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar.
( ) Incapacidade para as ocupações habituais por menos de 30 dias.
( ) Qualquer outra lesão que leve à hipotermia; ou doença induzida pelo calor ou inconsciência
requerendo ressuscitação; ou ainda, requerendo hospitalização por menos de 24 horas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V/ V/ V
F/ V/ V
V/ F/ V
V/ F/ F
F/ F/ V

CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 31 a 33.
A universalidade é um princípio finalístico, ou seja, é um ideal a ser alcançado, indicando, portanto, uma das
características do sistema que se pretende construir e um caminho para sua construção. Para que o Sistema
Único de Saúde (SUS) venha a ser universal, é preciso se desencadear um processo de universalização, isto é,
um processo de extensão de cobertura dos serviços, de modo que venham, paulatinamente, a se tornar
acessíveis a toda a população. Para isso, é preciso eliminar barreiras.’
Extraído de: Teixeira C. Os princípios do SUS. Texto de apoio elaborado para subsidiar o debate nas Conferências Municipal e
Estadual de Saúde. Salvador, Bahia. Junho de 2011. Adaptado.
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31. A primeira barreira jurídica a ser eliminada universalizou o direito à saúde e foi decretada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

na Comissão de Diretos Humanos.
na Constituição Federal.
na Lei Municipal Paulista em 1986.
na Lei Estadual Paulista em 1988.
nos Comitês Populares de Atenção à Saúde.

32. Por universalidade da saúde no Brasil, é correto afirmar que é um princípio que visa à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

saúde como parte da integralidade da vida dos cidadãos brasileiros.
saúde como um bem não prioritário na vida do cidadão.
saúde como um modelo integrador e assegurado por políticas públicas.
saúde como um direito fundamental de todos os cidadãos.
prática assistencialista.

33. A barreira da comunicação entre o cidadão e os prestadores de serviço é um problema que dificulta a
universalização sob o ponto de vista
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jurídico.
financeiro.
sociocultural.
econômico.
regional.

34. O princípio da gestão do sistema que implica a transferência de poder de decisão sobre a política de saúde
federal (Ministério da Saúde) para os estados (Secretaria de Estado da Saúde) e municípios (Secretaria
Municipal de Saúde) é definido como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

universalização direta.
integralidade.
regionalização.
popularização.
descentralização.

35. Aos excluídos do mercado formal, antes da criação do SUS, assim como os não contribuintes da
previdência social, cabia recorrer aos serviços de saúde prestados por
I. instituições filantrópicas.
II. serviços de saúde de centros educacionais (Universidades e afins).
III. hospitais governamentais.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
I, II e III.
II e III, apenas.
I, apenas.
III, apenas.
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36. Em relação ao novo Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009),
analise as assertivas abaixo.
I.

É vedado ao médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que
trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente
ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à
comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
II. É vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos
em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em
geral, mesmo com autorização do paciente.
III. É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos
profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando
suas observações para o relatório.
IV. O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho
Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro
suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

37. As ações implicadas à saúde do trabalhador está descrita entre os objetivos e atribuições na Lei 8.080/90,
a qual se afirma que faz parte da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

participação política.
execução de políticas.
execução de ações.
prestação de serviços.
ação de controle de serviços.

38. Em situações de urgências e emergências e em casos de calamidades públicas, é correto afirmar que o
atendimento
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

será feito nos serviços de atenção primária de forma consecutiva.
será feito de forma incondicional em qualquer unidade do sistema.
será feito apenas nos serviços de atenção secundária.
será feito apenas nos serviços de atenção terciária.
deverá ser feito nos atendimentos móveis colocados à disposição do cidadão obrigatoriamente como
primeiro acesso.
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39. Em relação à quantidade mínima de médicos na composição de equipes de saúde da família, é correto
afirmar que se contabiliza(m)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 (cinco) médicos de família.
4 (quatro) médicos de família.
3 (três) médicos de família.
2 (dois) médicos de família.
1 (um) médico de família.

40. Em relação às ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), é correto afirmar que o número de ACS
deve ser suficiente para cobrir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.000 (mil) pessoas ou 100% da população cadastrada.
500 (quinhentas) pessoas ou 75% da população cadastrada.
100 (cem) pessoas, no mínimo.
3.000 (três mil) pessoas, no máximo.
750 (setecentas e cinquenta) pessoas, no máximo, ou 100% da população cadastrada.

41. São atribuições do médico que atua junto às equipes de saúde da família:
I. realizar assistência integral em todas as fases do desenvolvimento humano.
II. encaminhar os usuários aos serviços de média e alta complexidade.
III. participar do gerenciamento correto de insumos para o adequado funcionamento da Unidade de
Saúde da Família (USF).
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

42. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
Desde o final de março de 2013, a China tem notificado infecções em seres humanos e aves (domésticas)
com uma nova cepa de um subtipo de vírus da influenza, conhecido como ______.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AH1N1
AH5N6
AH7N9
AHN
AH2N2
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43. As infecções humanas com vírus da influenza aviária são raras, porém aconteceram no passado, em geral
após contato próximo com aves infectadas (vivas ou mortas). As aves infectadas podem disseminar uma
quantidade significativa do vírus da influenza, por exemplo, em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seu sangue.
seus ovos.
seu muco ou seus dejetos.
suas carnes e seus dejetos.
seu muco e sua carne.

44. De acordo com a resolução SS-20 de 2006, assinale a alternativa que apresenta uma Doença de
Notificação Imediata.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dengue.
Febre maculosa.
Hepatite A.
Febre amarela.
Hepatite C.

45. Após confirmação laboratorial, observa-se a presença de IgG positivo para doença de Chagas (fase
crônica). É correto afirmar que, nesse caso,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deve ser feita notificação junto aos serviços de locais de vigilância epidemiológica.
não há necessidade de notificação.
só deve ser notificado se o paciente manifestar cardiopatia chagásica.
só deve ser notificado se o paciente apresentar manifestação entérica.
só deve ser notificado se evoluir a óbito.

46. Assinale a alternativa que não apresenta uma Doença de Notificação Compulsória.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sarampo.
Febre tifoide.
Intoxicação por agrotóxicos.
Ascaridíase.
Leishmaniose cutânea.

47. Assinale a alternativa que apresenta um agravo de caráter não transmissível que deve ser notificado em
todo o Estado de São Paulo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acidentes domésticos.
Acidente com animal peçonhento.
Queimaduras de 3º grau.
Paralisia flácida aguda.
Tularemia.
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48. Assinale a alternativa que apresenta a patologia que deve ser notificada apenas após confirmação
laboratorial.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tétano de transmissão vertical.
Raiva humana.
Esquistossomose.
Poliomielite.
Sarampo.

49. As variadas vertentes da promoção da saúde focam que medidas preventivas em nível primário, seguindo
os modelos de história natural da doença, podem ser descritas como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vacinação e saneamento.
diagnóstico precoce e vacinação.
quimioprofilaxia e tratamento medicamentoso.
recuperação da saúde.
diagnóstico clínico.

50. Ao efetuar um programa de saúde com foco em medidas de prevenção secundária, deve-se abordar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vacinação em massa.
diagnóstico clínico e laboratorial.
recuperação de alcoolistas.
consumos de água potável.
educação nutricional.
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