
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2013
MÉDICO/MEDICINA DO TRABALHO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de começar a fazer as provas:

Verifique se este caderno contém •	
três provas: de Língua Portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  
Específica do Cargo, com 30 questões, 
com 4 (quatro) alternativas, cada uma 
dessas questões, sequencialmente 
numeradas de 1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	

Assine, •	 A TINTA, no espaço indicado.

Ao transferir as respostas para a Folha de 
Respostas:

Use somente caneta azul•	  ou preta e 
aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

Sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM 
RESPOSTA.

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, 
amassada ou rasurada. 

Para entregar sua prova, somente após o 
Período de Sigilo, levante o braço para 
chamar o fiscal.

O candidato deverá aguardar o fiscal se 
aproximar para, então, entregar o Caderno 
de Provas e as Folhas de Respostas.

O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Provas.

O rascunho de gabarito, localizado ao 
final do Caderno de Provas, só poderá 

ser destacado pelo fiscal.

Recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. A partir do momento em 
que sair da sala e até a saída do prédio, 
continuam válidas as proibições ao uso 
de aparelhos eletrônicos e celulares, bem 
como não lhe é mais permitido o uso dos 
sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  

FOLHA DE RESPOSTAS:
QUATRO HORAS

            A       B       C       D
00 -         

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 9 referem-se ao TEXTO 1. Leia-o 
atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1

Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um 
direito do cidadão e um dever do Estado e estabeleceu a base para a 
criação do SUS, que se fundamenta nos princípios da universalidade, 
integralidade e participação social. Esse reconhecimento constitucional 
do direito à saúde só foi possível após longa luta política e graças à 
atuação do Movimento pela Reforma Sanitária. A implantação de 
um sistema de saúde universal no Brasil teve início em um contexto 
político e econômico desfavorável, que promovia a ideologia neoliberal, 
perspectiva essa reforçada por organizações internacionais contrárias 
ao financiamento público de sistemas de saúde nacionais e universais 
ou que defendiam etapas intermediárias para atingi-los.

Nos últimos 20 anos, houve avanços na implementação do SUS. 
Realizaram-se inovações institucionais, como um intenso processo de 
descentralização que outorgou maior responsabilidade aos municípios 
na gestão dos serviços de saúde, além de possibilitar os meios para 
promover e formalizar a participação social na criação de políticas de 
saúde e no controle do desempenho do sistema. O SUS aumentou 
amplamente o acesso aos cuidados de saúde para grande parte da 
população brasileira, atingindo-se a cobertura universal para a vacinação 
e a assistência pré-natal; aumentou a conscientização da população 
sobre o direito à saúde vinculado à cidadania; e investiu na expansão 
dos recursos humanos e da tecnologia em saúde, incluindo a produção 
da maior parte dos insumos e produtos farmacêuticos do país.

No entanto, o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento 
que continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. À 
medida que a participação do setor privado no 20 mercado aumenta, as 
interações entre os setores público e privado criam contradições e injusta 
competição, levando a ideologias e objetivos opostos (acesso universal 
vs. segmentação do mercado), que geram resultados negativos na 
equidade, no acesso aos serviços de saúde e nas condições de saúde. 
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Embora o financiamento federal tenha aumentado cerca de quatro 
vezes desde o início da última década, a porcentagem do orçamento 
federal destinada ao setor de saúde não cresceu, levando a restrições 
de financiamento, infraestrutura e recursos humanos.

Outros desafios surgem por conta de transformações nas 
características demográficas e epidemiológicas da população brasileira, 
o que obriga a transição de um modelo de atenção centrado nas doenças 
agudas para um modelo baseado na promoção intersetorial da saúde e 
na integração dos serviços de saúde. O Pacto pela Saúde e sua proposta 
de uma rede de serviços de saúde organizada com fundamentos na 
atenção básica, associados às recomendações da Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais da Saúde, segundo as quais é essencial 
abordar as causas primordiais dos problemas de saúde, podem ajudar 
nessa conformação de modelos de atenção mais abrangentes, por mais 
que ainda seja necessário superar enormes dificuldades.

Em última análise, para superar os desafios enfrentados pelo 
sistema de saúde brasileiro, será necessária uma nova estrutura 
financeira e uma revisão profunda das relações público privadas. 
Portanto, o maior desafio enfrentado pelo SUS é político. Questões 
como o financiamento, a articulação público-privada e as desigualdades 
persistentes não poderão ser resolvidas unicamente na esfera técnica. 
As bases legais e normativas já foram estabelecidas e já se adquiriu 
bastante experiência operacional. Agora é preciso garantir ao SUS sua 
sustentabilidade política, econômica, científica e tecnológica.

PAIM, J, TRAVASSOS, C, ALMEIDA, C, MACINKO,J. IN: The Lancet 
(Série Brasil) London, 2011, p.21-31. Disponível em: <http://download.

thelancet.com/flatcontentassets/pdfslbrazillbrazilporl.pdf>.
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QUESTÃO 01

O título que sintetiza as ideias do texto é

A) A fragilidade do Sistema Único de Saúde Brasileiro.

B) O Sistema de Saúde Brasileiro: história, avanços e desafios.

C) Determinantes econômicos de sustentabilidade do SUS.

D)   As vantagens da implantação do Sistema de Saúde Brasileiro.

QUESTÃO 02

São tratados, no texto, os seguintes temas e suas características, 
EXCETO.

A) A reforma sanitária brasileira que foi conduzida pela sociedade civil, 
e não por governos.

B) As desigualdades regionais e sociais que são prejudiciais ao sistema 
de saúde brasileiro.

C) A criação do SUS que expandiu o acesso da população brasileira 
aos cuidados com a saúde.

D) O investimento na necessária mobilização política que possa 
reestruturar o financiamento. 
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QUESTÃO 03

Leia esta passagem, extraída do texto.

Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi possível 
após longa luta política e graças à atuação do Movimento pela Refor-
ma Sanitária.

Essa passagem foi reescrita sem alteração do sentido original em:

A) O reconhecimento pela Constituição brasileira relativamente ao 
dever do Estado de promover a saúde como direito do cidadão foi 
aceitável graças às lutas políticas lideradas pelo Movimento pela 
Reforma Sanitária.

B) O reconhecimento pela Constituição brasileira relativamente à saúde 
como direito do cidadão e dever do Estado foi possível apenas em 
virtude da atuação do Movimento pela Refom1a Sanitária, após 
longa luta política.

C) O reconhecimento constitucional em  prol do sistema único de saúde 
foi promovido pelo Movimento pela Reforma Sanitária e isso só foi 
possível por causa da ação de políticos que se empenharam nessa 
luta por muitos anos.

D) Graças ao Movimento pela Reforma Sanitária que se deu ao longo 
de muitos anos de embates entre políticos, o reconhecimento pela 
Constituição brasileira para promoção da saúde foi possível.
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QUESTÃO 04

Em relação ao processo de organização das ideias no texto, é 
INCORRETO afirmar que

A) O primeiro parágrafo é composto de um segmento histórico a 
respeito do SUS: nele é apresentada a criação do SUS e o contexto 
de sua implantação no Brasil.

B) O terceiro parágrafo é composto de um segmento do texto que 
introduz ideias contrárias ao trecho anterior: nele há uma oposição 
do que foi tratado no segundo parágrafo.

C) O quarto parágrafo é composto de um segmento de texto que trouxe 
novas ideias adicionadas às do parágrafo anterior: nele há inclusão 
de ideias complementares.

D) O segundo parágrafo é composto de uma linha do tempo relativa 
à saúde: nele é datado o processo de evolução da saúde ao longo 
dos últimos vinte anos no Brasil.
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QUESTÃO 05

Leia os seguintes trechos.

I. As bases legais e normativas já foram estabelecidas e já se adquiriu 
bastante experiência operacional.

II. Nos últimos 20 anos, houve avanços na implementação do SUS.

III. Outros desafios surgem por conta de transformações nas 
características demográficas e epidemiológicas da população 
brasileira.

IV. Agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade política, 
econômica, científica e tecnológica.

Os trechos em que o autor apresenta seu ponto de vista em relação à 
temática do texto é

A) I e II, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) I e IV, apenas

D) II e III, apenas.
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QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses é antônimo do 
termo sublinhado nas passagens extraídas do texto.

A) “Em última análise, para superar os desafios enfrentados pelo 
sistema de saúde brasileiro, será necessária uma nova estrutura 
financeira”. (evitados)

B) [...] “um intenso processo de descentralização que outorgou maior 
responsabilidade aos municípios na gestão dos serviços de saúde”. 
(concedeu) 

C) “O SUS” [...] “investiu na expansão dos recursos humanos e da 
tecnologia em saúde, incluindo a produção da maior parte dos 
insumos e produtos farmacêuticos do país.” (arremeteu) 

D) [...] “é essencial abordar as causas primordiais dos problemas de 
saúde,” [...] (fundamentais) 

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cuja ideia apontada nos parênteses corresponde 
à relação, entre termos do texto, estabelecida por meio do elemento 
coesivo em destaque.

A) No entanto, o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento 
que continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. 
(razão) 

B) À medida que a participação do setor privado no mercado aumenta, 
as interações entre os setores público e privado criam contradições 
[...]. (proporcionalidade)

C) Embora o financiamento federal tenha aumentado cerca de quatro 
vezes desde o início da última década, a porcentagem do orçamento 
federal destinada ao setor de saúde não cresceu [...]. (explicação) 

D) Agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade política, 
econômica, científica e tecnológica. (condição) 
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QUESTÃO 08

Observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve início 
em um contexto político e econômico desfavorável, que promovia a 
ideologia neoliberal [...]. 

Os elementos destacados nas alternativas a seguir apresentam a 
mesma função do termo destacado acima, EXCETO em:

A) Realizaram-se inovações institucionais, como um intenso processo 
de descentralização que outorgou maior responsabilidade aos 
municípios na gestão dos serviços de saúde [...] 

B) [...] o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento que continua 
a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. 

C) [...] as interações entre os setores público e privado criam 
contradições e injusta competição, levando a ideologias e objetivos 
opostos (acesso universal vs. segmentação do mercado), que 
geram resultados negativos na equidade [...] 

D) O Pacto pela Saúde e sua proposta de uma rede de serviços [...] 
podem ajudar nessa conformação de modelos de atenção mais 
abrangentes, por mais que ainda seja necessário superar enormes 
dificuldades. 

QUESTÃO 09

De acordo com o texto, no Brasil, é conquista do Sistema Único de 
Saúde:

A) A erradicação de doenças por meio de vacinação.

B) A exportação de produtos farmacêuticos nacionais. 

C) A conscientização da conexão entre saúde e cidadania.

D) A importação de novas tecnologias em saúde. 
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QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que NÃO está expressa uma circunstância de 
tempo.

A) Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um 
direito do cidadão e um dever do Estado.

B) Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi 
possível após longa luta política e graças à atuação do Movimento 
pela Reforma Sanitária.

C) A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve 
início em um contexto político e econômico desfavorável.

D) O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de saúde 
para grande parte da população brasileira. 
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INSTRUÇÃO: Leia o TEXTO 2 para responder à questão 11.

TEXTO 2 

Folha de S.Paulo, 24 jul. 2012

QUESTÃO 11

Identifique, com base na crítica abordada, a ideia do TEXTO 1 em 
relação ao TEXTO 2.

A) A importância da participação do setor privado no mercado.

B) A segmentação do mercado como causa de resultados negativos.

C) As restrições de financiamento, infraestrutura e recursos humanos.

D) As contradições geradas pela interação entre público e privado.
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INSTRUÇÃO: Leia o TEXTO 3 para responder à QUESTãO 12.

TEXTO 3

Disponível em: http://www.ivancabral.com/2008111/charge-do-dia-
atendimento.htmI. Acesso em 12 out. 2012.

QUESTÃO 12

Identifique a ideia, ou as ideias, do TEXTO 1 que tem/têm relação com 
o TEXTO 3.

I. Ainda há muito a fazer para que o sistema de saúde brasileiro se 
torne universal. 

II. O processo de descentralização do sistema brasileiro de saúde gera 
ampla participação social. 

III. Para que o sistema de saúde brasileiro supere os desafios atuais é 
necessária maior mobilização política.

São ideias do TEXTO 1 relacionadas ao TEXTO 3 

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, apenas.

D) II, apenas. 
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Analise e responda as questões numeradas de 01 a 03, de acordo 
com Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa INCORRETA:

A) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder é um 
dos deveres do servidor público.

B) A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando 
eivados de ilegalidade.

C) A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à 
comprovação da compatibilidade de horários.

D) A demissão não será aplicada no caso de inassiduidade habitual. 

QUESTÃO 14

A demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO:

A) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição. 

B) Insubordinação grave em serviço.

C) Improbidade administrativa.

D) Abandono de cargo.

QUESTÃO 15

São penalidades disciplinares, EXCETO:

A) Demissão.

B) Destituição de cargo em comissão.

C) Advertência.

D) Remoção.
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PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 16

Com relação à readaptação profissional e considerando-se os termos 
da Lei Nº 8.112 de 11/12/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, é CORRETO afirmar que

A) a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, 
respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência 
de vencimentos.

B) para ser considerado readaptado, o servidor deve ser submetido a 
processo de reabilitação profissional.

C) o servidor reabilitado em posto de trabalho que exija maior esforço 
será contemplado com o auxílio acidente.

D) o servidor que for reabilitado em cargo de carreira distinta da sua 
será contemplado com ascensão funcional.

QUESTÃO 17

Com relação aos adicionais de insalubridade, periculosidade ou 
atividades penosas previstos da Lei Nº 8.112 de 11/12/1990, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, é CORRETO afirmar 
que

A) a servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a 
gestação e a lactação, das operações e dos locais insalubres e 
perigosos.

B) comprovada a exposição concomitante a condições insalubres e 
perigosas, o servidor pode acumular os dois adicionais.

C) os servidores submetidos a condições de trabalho insalubres e 
perigosas devem se submeter a exame médico trimestralmente.

D) o adicional de atividade penosa será devido aos servidores em 
atividades que impliquem em levantar, empurrar e sustentar peso 
acima dos limites definidos em regulamento.
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QUESTÃO 18

A Vigilância em Saúde, nos termos da Portaria nº 3.252 de 22 de 
dezembro de 2009, que aprovou as diretrizes para execução e  para o 
financiamento das ações de vigilância em saúde,   abrange as seguintes 
ações, EXCETO: 

A) Promoção da Saúde.

B) Vigilância da Saúde Ambiental.

C) Vigilância Jurídica.

D) Vigilância Epidemiológica.

QUESTÃO 19

No que diz respeito às condutas legalmente prescritas aos profissionais 
ou serviços de saúde diante de uma doença constante da Lista de 
Notificação Compulsória Imediata – LNCI, é CORRETO afirmar que

A) a notificação às Secretárias Estaduais e Municipais de Saúde (SES 
e SMS) deve ocorrer em, no máximo, 3 dias.

B) os serviços privados de saúde devem encaminhar o caso suspeito 
a uma unidade do Sistema Único de Saúde, para que seja realizada 
a notificação compulsória.

C) a notificação imediata realizada pelos meios de comunicação libera 
o  profissional ou serviço de saúde da necessidade de registro via 
ficha de notificação.

D) na impossibilidade de comunicação à SMS e à SES, principalmente 
nos finais de semana, feriados e período noturno, o Ministério da 
Saúde deve ser notificado por meio telefônico (disque notifica) ou 
notificação eletrônica via email.
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QUESTÃO 20

Constitui objetivo da Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras (Portaria nº 1.823, de 23/08/2012) a garantia da 
integralidade na atenção a saúde, entendendo-se por tal

A) a representação do setor saúde/saúde do trabalhador nos fóruns e 
instâncias de formulação de políticas setoriais e intersetoriais e às 
relativas ao desenvolvimento econômico e social.

B) a inserção de ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias 
e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.

C) o controle e a avaliação da qualidade dos serviços e programas 
de saúde do trabalhador, nas instituições e empresas públicas e 
privadas.

D) o desenvolvimento de estratégias e ações de comunicação de risco 
e de educação ambiental e em saúde do trabalhador.

QUESTÃO 21

A Resolução do CFM nº 1.488/1998, que dispõe de normas específicas 
para médicos que atendam o trabalhador, determina que aos médicos 
que trabalham em empresas, independentemente de sua especialidade, 
é atribuição

A) atuar visando essencialmente à proteção jurídica da empresa, 
conhecendo, para tanto, os processos produtivos e o ambiente de 
trabalho da empresa. 

B) avaliar as condições de saúde do trabalhador, selecionando-o 
segundo sua condição de adaptação às condições de trabalho 
vigentes na empresa.

C) notificar, formalmente, o órgão público competente, quando houver 
suspeita ou comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao 
trabalho.

D) dar conhecimento aos empregadores, trabalhadores, comissões 
de saúde, CIPAS e representantes sindicais, através de cópias 
de encaminhamentos, solicitações e outros documentos dos 
trabalhadores que foram vítimas de acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho.
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QUESTÃO 22

Considerando-se os termos da Norma Regulamentadora 17, da Portaria 
3214 do Ministério do Trabalho que trata de Ergonomia, os equipamentos 
utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo 
devem observar

A) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo 
ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem 
executadas.

B) a iluminação geral ou suplementar projetada de forma a favorecer 
as sombras e  contrastes necessários a boa visualização.  

C) a posição em superfícies de trabalho com altura fixa garantindo 
estabilidade.

D) a distância mínima do operador de 50 cm para reduzir exposição às  
radiações.

QUESTÃO 23

Constitui objeto da Norma Regulamentadora nº 7, da Portaria 3214 do 
Ministério do Trabalho que trata do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO

A) a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de 
todo e qualquer  empregador.

B) o estabelecimento dos parâmetros mínimos e diretrizes gerais a 
serem observados na avaliação da insalubridade.

C) a promoção e preservação da saúde do conjunto de trabalhadores.

D) a definição do dimensionamento dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
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QUESTÃO 24

A Norma Regulamentadora nº 6, da Portaria 3214 do Ministério do 
Trabalho que trata dos equipamentos de Proteção Individual – EPI 
determina que a verificação da qualidade dos equipamentos seja 
realizada mediante

A) verificação, quando da aquisição da aprovação do EPI pela Vigilância 
Sanitária.

B) verificação, se o  EPI contém em seu corpo o nome da empresa 
fabricante, lote de fabricação e número do Certificado de Aprovação 
(CA); o CA deve estar em validade.

C) verificação, se o EPI contém em seu corpo o nome da empresa e o 
selo de aprovação pelo INMETRO.

D) verificação, se, quando da aquisição, a empresa forneceu laudo de 
verificação do EPI pela FUNDACENTRO.

QUESTÃO 25

Quanto ao Perfil Profissiográfico Profissional – PPP, é CORRETO 
afirmar que

A) deve ser preenchido para a comprovação da efetiva exposição 
dos empregados a agentes nocivos e para o controle da saúde 
ocupacional de todos os trabalhadores.

B) o formulário a ele referente pode ser preenchido pela empresa, 
sindicato da categoria profissional e, em situações especiais, pela 
Superintendência Regional do Trabalho.

C) trata-se de um formulário a ser preenchido com informações relativas 
ao empregado, constando de: atividades que exerce, os agentes 
nocivos aos quais está exposto, a intensidade e a concentração 
desses agentes, os resultados de exames médicos clínicos, além 
de dados referentes à empresa.

D) ele constitui um importante instrumento para a avaliação pericial da 
incapacidade para o trabalho.
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QUESTÃO 26

A agranulocitose entendida como a redução do número de granulócitos 
no sangue  periférico pode ser provocada pela exposição ocupacional a 
agentes tóxicos. Constitui  agente associado a esse quadro clínico

A) óxido nitroso.

B) manganês.

C) radiação ultravioleta.

D) dioxinas.

QUESTÃO 27

A hepatite B pode ser uma doença relacionada ao trabalho, quando o 
contágio decorre  de contato com materiais biológicos infectados. Diante 
de contato acidental de  trabalhadores não imunizados com material 
biológico sabidamente ou potencialmente  contaminado com o vírus da 
hepatite B, recomenda-se

A) quimioprofilaxia com ribavirina.

B) quimioprofilaxia com vacinação e imunoglobulina.

C) quimioprofilaxia com ribavirina e vacinação.

D) quimioprofilaxia com lamivudina, interferon alfa, famciclovir.
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QUESTÃO 28

Constituem critérios diagnósticos do alcoolismo crônico relacionado ao 
trabalho, EXCETO:

A) Um forte desejo ou compulsão de consumir álcool em situações de 
forte tensão presente ou gerada pelo trabalho. 

B) Evidência de tolerância aos efeitos da substância, de forma que 
ocorram efeitos neurocomportamentais com doses progessivamente 
menores.

C) Estado fisiológico de abstinência, quando o uso do álcool é reduzido 
ou interrompido. 

D) Preocupação com o uso da substância, manifestada pela redução 
ou abandono de importantes prazeres ou interesses alternativos por 
causa de seu uso ou pelo gasto de uma grande quantidade de tempo  
em atividades necessárias para obter, consumir ou recuperar-se dos 
efeitos da ingestão da substância.

QUESTÃO 29

Com relação à Síndrome de Burn-out, é CORRETO afirmar que

A) trata-se de um tipo de resposta aguda a estressores emocionais e 
interpessoais no trabalho. 

B) atinge principalmente trabalhadores mantidos em postos de trabalho 
isolados e em atividades monótonas.

C) tem como uma de suas manifestações a despersonalização (reação 
negativa, insensibilidade ou afastamento excessivo do público que 
deveria receber os serviços ou cuidados do paciente).

D) não está associada à suscetibilidade aumentada para uso de álcool 
ou outras drogas.
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QUESTÃO 30

A síndrome do túnel do carpo, entendida como compressão do nervo 
mediano ao nível do punho,  pode estar relacionada ao trabalho. Constitui 
fator de risco ocupacional relacionado ao surgimento dessa síndrome

A) impactos intermitentes ou compressão mecânica na base das mãos 
(região hipotenar ou borda ulnar).

B) supinação e pronação repetidas da mão.

C) repetição de esforço do ombro com antebraço em pronação. 

D) uso de força na base das mãos e vibrações.

QUESTÃO 31

A doença renal hipertensiva ou nefrosclerose ou nefropatia hipertensiva 
define um conjunto de alterações renais associadas com a hipertensão 
arterial crônica,  caracterizada por comprometimento vascular, glomerular 
e túbulo-intersticial dos rins.

Constitui causa ocupacional desse quadro a exposição

A) ao chumbo.

B) ao manganês.

C) a vibrações.

D) a situações estressantes.

QUESTÃO 32

Constitui causa da urticária relacionada ao trabalho, EXCETO:

A) Exposição ao frio.

B) Exposição ao calor.

C) Exposição a vibrações.

D) Exposição a agrotóxicos.
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QUESTÃO 33

Com relação à rinite alérgica relacionada ao trabalho, é CORRETO 
afirmar que

A) a utilização de imunoterápicos constitui o tratamento de escolha nas 
rinites alérgicas relacionadas ao trabalho.

B) o diagnóstico de certeza da etiologia ocupacional é realizado com 
prick test que tem alta especificidade.

C) a radiografia de seios da face, nesses casos, não apresenta 
alterações, não possuindo valor propedêutico.

D) frequentemente ocorre em trabalhadores com rinite alérgica de 
outra etiologia.

QUESTÃO 34

A exposição ao ruído de origem ocupacional constitui uma das 
principais causas de redução da audição em adultos. Pode influir no 
desenvolvimento da perda auditiva a coexistência do seguinte agente 
de risco no trabalho

A) monóxido de carbono.

B) radiofrequência.

C) microondas.

D) berílio.
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QUESTÃO 35

O óxido de etileno constitui um agente químico frequentemente utilizado 
nas Centrais de Materiais e Esterelização das instituições de saúde. A 
exposição ocupacional a tal agente está associada a

A) câncer de pulmão.

B) câncer de ovário.

C) câncer de laringe.

D) leucemias.

QUESTÃO 36

Os inseticidas piretroídes foram introduzidos no mercado na década 
de 1970 e, embora  mais caros que outros pesticidas, têm sido muito 
utilizados na área de saúde e na agricultura. Com relação a esses 
pesticidas, é CORRETO afirmar que

A) a exposição ocupacional a piretros está associada a casos de câncer 
de pulmão.

B) o piretro é um inseticida obtido a partir de determinados tubérculos.

C) não são absorvidos pela via cutânea.

D) a intoxição aguda grave não é comum, devido à baixa toxicidade em 
mamíferos.
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QUESTÃO 37

Constituem manifestações clínicas frequentes na Perda Auditiva 
Induzida pelo Ruído Ocupacional, EXCETO:

A) Otalgia.

B) Ácufenos.

C) Recrutamento.

D) Deteritoração do reconhecimento da fala.

QUESTÃO 38

Constitui ação incluída no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde, nos termos da  Lei Orgânica de Saúde – Lei  8080 de 1990: 

A) Ordenar a formação de recursos humanos da área de saúde.

B) Proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário.

C) Orientar a execução das ações de promoção de igualdade de 
oportunidades e de combate à discriminação no mundo do 
trabalho.

D) Opinar sobre propostas que visem à democratização das relações 
do trabalho, o fomento à negociação coletiva e  criação de um 
ambiente favorável à geração de emprego e de trabalho decente.
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QUESTÃO 39

Nos termos da Lei Nº 8.112 de 11/12/1990, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Federais, podem ser concedidas as seguintes 
licenças aos servidores, EXCETO:

A) Por motivo de doença em pessoa da família. 

B) Para capacitação.

C) Para participar em reuniões do sindicato da categoria.

D) Para tratar de interesses particulares.

QUESTÃO 40

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – 
SUS são desenvolvidos alinhados às diretrizes da Constituição Federal.  
Constitui-se uma dessas diretrizes:

A) o estabelecimento de prioridades e alocação de recursos segundo 
a demanda política.

B) a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral.

C) a concentração de ações curativas no nível básico de assistência e 
de cuidados preventivos nos níveis de maior complexidade.

D) a garantia de direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua 
saúde, apenas mediante mandado judicial, de forma a assegurar a 
confidencialidade das informações.
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QUESTÃO 41

Nos termos da Lei Nº 8.112 de 11/12/1990, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Federais, às pessoas portadoras de deficiência  
é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com o estado 
de saúde. Serão reservadas para essas pessoas vagas oferecidas no 
concurso, na seguinte proporção:

A) 2% das vagas oferecidas para instituições públicas com até 200 
trabalhadores.

B) até 20% das vagas oferecidas independente do tamanho da 
instituição.

C) 5% das vagas oferecidas para instituições públicas com mais de 
1000 trabalhadores.

D) até 10% das vagas oferecidas independente do tamanho da 
instituição.

QUESTÃO 42

As lombalgias constituem um quadro clínico frequentemente relacionado 
às condições de trabalho. Uma modalidade de lombalgia é aquela 
causada por protrusão intradiscal do núcleo pulposo. Constituem 
atividades que precipitam esse tipo de lombalgia, EXCETO:

A) Pegar ou manusear uma carga com o tronco em flexão lateral ou 
rotação.

B) Pegar ou manusear uma carga mais pesada com o tronco em 
flexão.

C) Pegar ou manusear uma carga com os braços fletidos.

D) Pegar ou manusear uma carga longe do corpo.
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QUESTÃO 43

Com relação à intoxicação por monóxido de carbono, é CORRETO  
afirmar que

A) a afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina é cerca de 
220-270 vezes àquela do oxigênio.

B) o monóxido de carbono resulta da combustão completa do carbono 
ou de materiais ricos em carbono.

C) o monóxido de carbono combina-se irreversivelmente com a 
hemoglobina, para formar carboxihemoglogina.

D) o monóxido de carbono é considerado um asfixiante simples.

QUESTÃO 44

As ceratoconjuntivites podem decorrer de exposições ocupacionais. 
Constituem agentes capazes de produzir ceratoconjuntivite, EXCETO:

A) Radiação infravermelha.

B) Ácido sulfúrico em concentrações muito altas.

C) Radiação ultravioleta.

D) Mercúrio metálico.
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QUESTÃO 45

Nos termos da Norma Regulamentadora 24, da Portaria 3214 de 1978, 
que trata de Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho, 
quando a atividade exige troca de roupas, uso de uniforme ou guarda 
pó, o empregador deverá possuir local apropriado para vestiário. Nesses 
casos, os vestiários devem

A) ser dimensionados na proporção mínima de 3m2 por trabalhador.

B) possuir armários individuais separados por sexo.  

C) ter suas paredes construídas em alvenaria de tijolo, concreto ou 
madeira.

D)  em atividades não insalubres, possuir escaninhos que podem ser 
compartilhados por até 2 (dois) trabalhadores.
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