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das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
40 questões

S04 Médico do Trabalho
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

8 questões

Polícia acha Cézanne roubado na Sérvia
A polícia de Belgrado, na Sérvia, conseguiu recuperar
um quadro pintado por Paul Cézanne que havia sido
roubado em Zurique, na Suíça. Autoridades francesas
foram chamadas e confirmaram a autenticidade da
obra, avaliada em US$ 110 milhões.
O Estado de São Paulo, 16 abr 2012, p. A14.

1. Analise o título da notícia e a primeira frase do
texto.
1. Há ambiguidade, quanto à informação sobre
o lugar em que o quadro foi roubado.
2. Tanto o título quanto a matéria estão perfeitamente claros para o leitor.
3. O título “Valiosa pintura de Paul Cézanne é
roubado” traduziria com clareza a notícia
apresentada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

(20 questões)
2. Assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) No texto, o que se refere a Paul Cézanne.
) Em “conseguiu recuperar um quadro” a expressão sublinhada equivale a recuperar-lhe.
c. ( X ) As vírgulas que isolam “na Sérvia” e “na Suíça”
enfatizam adjuntos adverbiais.
d. ( ) Na locução “que havia sido roubado” o verbo
auxiliar sublinhado equivale a existia.
e. ( ) A última vírgula do texto pode ser substituída
por ponto e vírgula, sem prejuízo para a estrutura da frase em que se encontra.

3. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Está ocorrendo, em toda a Europa, roubos de
obras de arte.
( ) Que fique entre eu e tu: prefiro Portinari a Di
Cavalcanti.
( ) O acento gráfico das palavras polícia e Suíça
obedece à mesma regra gramatical.
( ) O acento gráfico das palavras Sérvia e milhões
obedece à mesma regra gramatical.
( X ) Quantas obras de Cézanne deverão existir
assim valiosas?

4. No texto, há coerência de forma verbal entre as
locuções “conseguiu recuperar um quadro…” e “…que
havia sido roubado”.
Assinale a alternativa com a frase em que também
existe coerência entre as formas verbais apresentadas.
a. ( X ) Todos aguardam que se faça justiça no país.
b. ( ) Se você puder, visitaria o Museu Victor
Meirelles?
c. ( ) Se os ladrões fossem espertos jamais roubarão obras de arte.
d. ( ) Esperamos que vocês conheceram os artistas
catarinenses.
e. ( ) A polícia desejava que os ladrões não teriam
roubado Cézanne.
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5. Assinale a alternativa com a frase em que os verbos
apresentam a mesma regência que tem confirmaram,
em “Autoridades francesas foram chamadas e confirmaram a autenticidade”.

7. Assinale a alternativa em que os parônimos foram
empregados corretamente.

a.
b.
c.
d.

b.

( )
( )
(X)
( )

Ivo quer bem ao pai, a quem respeita.
Gostei do filme a que assistimos ontem.
Filho, nós o abraçamos e o abençoamos.
Perdoamos-lhe a ofensa, porque o
compreendemos.
e. ( ) Se gosto de cerveja, prefiro vinho tinto a
branco.

6. Complete adequadamente os espaços das frases
abaixo.
1. O lixo urbano,        problema
é imenso no país, preocupa todos nós.
(cujo / cujo o)
2. Essa é uma questão        os políticos não gostam. (que / de que)

a. (

c.

d.

e.

8. Leia atentamente as frases abaixo, que constituem
um parágrafo, mas estão fora de ordem.
adapt. de http://www.brasilescola.com/geografia/lixo-urbano.htm

3. A melhor solução para o lixo diz respeito
   mudança de comportamento das pessoas. (a / à)

1. O destino adequado para ele é o aterro sanitário, construído em áreas adequadas, com
profissionais qualificados e estrutura para o
tratamento dos gases e do chorume.
2. Outra alternativa é a incineração dos resíduos;
no entanto esse método é muito caro, sendo
inviável em muitos casos.
3. Esse método, mesmo caro, é a solução adequada para o lixo hospitalar; ele deve ser queimado em forno de micro-ondas ou tratado
em autoclave.
4. A falta de estrutura e empenho dos políticos
em solucionar o problema do lixo urbano tem
como consequência a existência de lixões a
céu aberto em várias cidades.

4. Essa mudança,        confio, é a
saída mais econômica para o problema.
(que / em que)
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas dos textos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

) O senso informou a porcentagem de brasileiros que têm o bom censo de amar os livros.
( X ) Aquele eminente juiz acatou nosso pedido;
está iminente a concessão de habeas corpus a
nosso favor.
( ) Quando o roubo dos caixas eletrônicos imergiu
em nossa terra, a polícia emergiu, para resolver
o problema.
( ) Houve um mandato de segurança impetrado
contra o ato administrativo praticado, atingindo o mandado daquele vereador.
( ) Na última cessão, a Câmara de Vereadores
concordou com a sessão da Praça XV para
nossa passeata.

cujo – de que – à– em que
cujo – que – a – em que
cujo – de que – a – que
cujo o – de que – à – que
cujo o – que – a – em que

Assinale a alternativa com a sequência correta, para
haver um parágrafo lógico.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4
1–4–3–2
3–1–2–4
4–1–2–3
4–2–3–1
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Atualidades

6 questões

9. Em 2011, o senador Aldo Rebelo propôs a votação
do projeto do Novo Código Florestal Brasileiro.
O polêmico projeto prevê:
a. ( ) Aumento da multa aos agricultores que desmatarem e aumento da área de conservação
das margens dos rios.
b. ( ) Criação de áreas de preservação permanente,
não prevendo mudanças para as políticas
agroindustriais.
c. ( X ) Permissão para o cultivo em Áreas de
Preservação Permanente e liberação de cultivo no topo dos morros.
d. ( ) Que em caso de desmatamento deve haver a
recomposição das reservas legais para pequenos produtores (até 400 hectares).
e. ( ) Diminuição de CO2 em 15% aplicado à�������
��������
industria automobilística a partir de janeiro de 2015.

10. A “Rio +20” é a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá no
Brasil de 20 a 22 de junho de 2012.

11. No que se refere às relações internacionais
brasileiras, o Brasil é signatário de diversos blocos e
grupos regionais. Dentre eles se destaca a ALADI, o
MERCOSUL e a OEA, no qual o Brasil tem participação
direta na formulação de políticas que visam a uma
maior cooperação entre os países membros.
Sobre a ALADI, criada em 1980, é correto afirmar:
a. ( X ) É um organismo de caráter intergovernamental, sendo o maior grupo latino-americano de
integração.
b. ( ) Ainda que mantenha políticas no campo da
integração regional, não estabelece preferência tarifária para produtos originários de
países-membros, como prevê o MERCOSUL.
c. ( ) A República de Cuba solicitou em 2009
sua adesão ao bloco, que foi aceita no ano
subsequente.
d. ( ) Possui como um dos princípios norteadores
de suas políticas o debate unilateral entre as
nações mais desenvolvidas do continente
americano frente às nações subdesenvolvidas.
e. ( ) Só são aceitos como membros da ALADI os
países que possuírem regimes governamentais reconhecidos internacionalmente como
democráticos.

Sobre a conferência, analise as afirmativas abaixo:
1. É conhecida como Rio +20 por possuir vinte
países signatários.
2. Tem como um dos temas principais a economia no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza.
3. Deverá contribuir para definir a agenda do
desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

12. Há 20 anos o Reino Unido e a Argentina iniciavam
a Guerra das Malvinas, em disputa pelo arquipélago
homônimo na costa sul da Argentina.
Em relação ao evento, é correto afirmar:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Há um forte nacionalismo argentino nos habitantes das ilhas.
( X ) A Inglaterra venceu a guerra e ainda mantém
a posse das Ilhas Malvinas (Falkland Islands).
( ) O local esteve em disputa em virtude das suas
jazidas ricas em ouro e petróleo.
( ) A Argentina não reconhece a posse e propôs
este ano a partilha do arquipélago, ficando
com a costa norte.
( ) Recentemente o Reino Unido recolheu seus
soldados da ilha e declarou não haver mais
problemas diplomáticos entre os países,
havendo uma possibilidade de negociação.
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13. No dia 13 de abril de 2012 a Coreia do Norte
lançou um míssil, anunciando-o como um teste para
colocação de um satélite em órbita. A comunidade
internacional acredita, no entanto, se tratar de um
míssil balístico intercontinental.
Sobre esse evento, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Os EUA apoiam as ações militares da Coreia
do Norte.
b. ( ) A Coreia do Sul e do Norte estão em guerra
desde o Império Han, no século XV.
c. ( ) A Coreia do Sul e a Coreia do Norte entraram
em acordo de paz assinado logo após a morte
de Kim Jong-il, e que recebeu o aval da ONU.
d. ( X ) A Coreia do Norte está sob o domínio da ditadura comunista de Kim Jong-un, sucessor de
Kim Jong-il.
e. ( ) A não aprovação da comunidade internacional sobre o lançamento do míssil se deve ao
acordo firmado, em 1985, de desarmamento
nuclear do país.

14. 2012 é o ano da cultura afrodescendente no Brasil.
Diversas ações estão sendo tomadas pelo governo
para celebrar tal data.
Sobre as medidas afirmativas aos afrodescendentes
no Brasil, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Foi aprovada pelo governo a lei que estabelece cotas em empresas para índios e afrodescendentes, assim como cotas em escolas e
universidades públicas.
b. ( ) O Congresso Federal aprovou como o dia
nacional dos Direitos dos Afrodescendentes e
Quilombolas o 27 de janeiro, que será ponto
facultativo.
c. ( ) Foi vetado pelo Congresso a lei que estabelecia cotas raciais em empresas públicas e
privadas, sendo facultativa às instituições de
ensino públicas a concessão de cotas para
afrodescendentes.
d. ( ) O Congresso Federal aprovou a lei que prevê a
criação, em cada uma das capitais do país, de
um museu da cultura africana, com verbas do
Ministério da Cultura.
e. ( X ) O Supremo Tribunal Federal aprovou por
unanimidade o sistema de cotas raciais para
o ingresso de alunos afrodescendentes em
universidades públicas.
Página 6
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6 questões

15. Selecione a alternativa que melhor descreve o(s)
objetivo(s) de se realizar um backup de um conjunto
de dados:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Copiar arquivos em uma mídia magnética,
óptica ou disco remoto.
( ) Restaurar dados disponíveis regularmente e de forma automática, em horários
pré-determinados.
( X ) Restaurar dados danificados ou deletados e/
ou recuperar uma versão anterior de determinados arquivos.
( ) Executar cópias esporádicas de dados,
mediante solicitação do usuário, de forma a
otimizar a performance.
( ) Executar cópias esporádicas de dados,
mediante solicitação do usuário, de forma a
otimizar o desempenho.

16. Quantas funções SE aninhadas é possível declarar
simultaneamente e na mesma fórmula, utilizando o
MS Excel 2010 em português?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

16
64
256
384
65536

17. Cavalo de troia, em computação, refere-se a:
a. ( X ) Um tipo de software denominado malware.
b. ( ) Um software videogame educativo que ensina
conceitos de redes.
c. ( ) Um tipo de software aplicativo que aumenta a
velocidade do computador.
d. ( ) Um microcomponente do hardware que
aumenta a velocidade do processador.
e. ( ) Uma técnica que aumenta a segurança do
computador.
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18. Com relação a correio eletrônico de uso corporativo,
em um cenário onde os usuários que necessitam visualizar suas mensagens em múltiplos dispositivos, incluindo
smartphones, simultaneamente, recomenda-se utilizar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

IMAP para recebimento e POP3 para envio.
IMAP para recebimento e SMTP para envio.
SMTP para recebimento e POP3 para envio.
POP3 para recebimento e IMAP para envio.
POP3 para recebimento e SMTP para envio.

19. Os atalhos de teclado do MS Word 2010 em
português para selecionar todo o texto de um documento e navegar (mover o cursor) entre parágrafos
são, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+

A
A
T
T
T

e
e
e
e
e

Shift
Ctrl
Shift
Ctrl
Ctrl

+ (  ou  )
+ Shift + (  ou
+ (  ou  )
+ Shift + (  ou
+ (  ou  )



)



)

20. O comando para listar o conteúdo de um diretório no Linux, ordenado por tamanho, do maior para o
menor, via prompt de comando, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ls -l -s -f
ls -l -t
ls -l -s
ls -l -S
ls -l -r -S
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Conhecimentos Específicos
21. As ações em saúde do trabalhador desenvolvidas
pelo SUS são organizadas em todos seus níveis de
atenção, a partir de diretrizes.
A diretriz que se refere à atenção integral da saúde dos
trabalhadores envolve:
a. ( ) Articulação intra e intersetorial.
b. ( ) Estruturação de Rede de Informações em
Saúde do Trabalhador.
c. ( ) Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e
Pesquisas em Saúde do Trabalhador.
d. ( ) Desenvolvimento e Capacitação de Recursos
Humanos.
e. ( X ) Promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis e o fortalecimento da vigilância
de ambientes.

22. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (RENAST) tem como principal objetivo:
a. ( ) Adequar e ampliar a rede de Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
b. ( ) Incluir das ações de saúde do trabalhador na
atenção básica.
c. ( ) Implementar as ações de vigilância e promoção em saúde do trabalhador.
d. ( X ) Integrar a rede de serviços do SUS, voltados
à assistência e à vigilância, para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador
e. ( ) Indicar serviços de Saúde do Trabalhador de
retaguarda, de média e alta complexidade
já instalados, chamados de Rede de Serviços
Sentinela.

23. Convenções da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) são:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Tratados multilaterais abertos, sem caráter normativo, por quaisquer dos Estados
Membros.
( X ) Tratados internacionais que, uma vez ratificados pelos Estados Membros, passam a integrar a legislação nacional.
( ) Decretos governamentais de Estados
Membros de Comunidades Internacionais
como Conesul e União Europeia.
( ) Acordos Internacionais de Cooperação referentes à saúde do trabalhador por sindicatos
de trabalhadores de Estados Membros.
( ) Normas de saúde do trabalhador emitidas
por órgãos internacionais como a ONU e a
UNESCO.

24. Nas doenças ligadas ao trabalho, o ponto de
partida não só para o diagnóstico e a terapêutica corretos, mas, principalmente, para a adoção de ações no
âmbito do sistema de saúde é:
a. (
b.
c.

d.

e.
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(20 questões)

) A identificação de fatores de risco e agravo
nos ambientes de trabalho.
( ) A identificação de características epidemiológicas da doença representada.
( X ) O estabelecimento do nexo causal entre a
doença e a atividade atual ou pregressa do
trabalhador.
( ) A confirmação da doença ligada ao trabalho
por meio de exames complementares para
sua documentação.
( ) A caracterização do estado patológico do
trabalhador na Lista de Doencas Ligadas ao
Trabalho publicado pelo Ministério da Saúde.

COMCAP

25. A Saúde do Trabalhador constitui uma área da
Saúde Pública que tem como objetivos todos os citados abaixo, exceto:
a. ( ) Promoção e a proteção da saúde do
trabalhador.
b. ( ) Desenvolvimento de ações de vigilância dos
riscos presentes nos ambientes e condições
de trabalho.
c. ( ) Identificação dos agravos à saúde do
trabalhador.
d. ( X ) Gerenciamento da assistência médica ao trabalhador junto a planos de saúde e seguradoras médicas.
e. ( ) Organização e prestação da assistência aos
trabalhadores, com procedimentos de diagnóstico, tratamento e reabilitação de forma
integrada, no SUS.

27. A Portaria MTB no 3.214, de 8 de junho 1978,
aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
A NR 15 da Portaria no 3.214/78 dispõe sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Atividades ou operações insalubres.
Atividades e Operações Perigosas.
Combustíveis Líquidos e Inflamáveis.
Instalações e Serviços de Eletricidade.
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

28. Os grupos das doenças relacionadas ao trabalho
apresentam relações distintas em cada um deles.
Dos grupos das doenças relacionadas de acordo com
a classificação proposta por Schilling (1984), analise as
afirmativas abaixo:

26. A atenção à saúde do trabalhador pode ser desenvolvida em diferentes espaços institucionais, com
objetivos e práticas distintas.

1. As doenças do grupo I, são aquelas em que o
trabalho é causa necessária, tipificadas pelas
doenças profissionais, stricto sensu, e pelas
intoxicações agudas de origem ocupacional.
2. As doenças do grupo II, são aquelas em que o
trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário, exemplificadas pelas
doenças comuns, mais frequentes ou mais
precoces em determinados grupos ocupacionais e para as quais o nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica.
3. As doencas do grupo III, são aquelas em que
o trabalho é provocador de um distúrbio
latente, ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente.
4. As doenças do grupo IV são doenças comuns,
não tendo relação com o trabalho.

Em relação à identificação desses espaços, analise as
afirmativas abaixo:
1. Empresas, por meio dos Serviços
Especializados em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) e outras formas de organização de serviços de saúde.
2. Organizações de trabalhadores.
3. Pelo Estado, ao implementar as políticas
sociais públicas, em particular a de saúde, na
rede pública de serviços de saúde.
4. Planos de saúde, seguros suplementares e
outras formas de prestação de serviços custeados pelos próprios trabalhadores.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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29. Classicamente, os fatores de risco para a saúde e
segurança dos trabalhadores, presentes ou relacionados ao trabalho, podem ser classificados em grupos.
São considerados como fatores de risco ergonômicos
e psicossociais:
a. ( ) Ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante, temperaturas extremas (frio e calor),
pressão atmosférica normal.
b. ( ) Agentes e substâncias químicas, sob a forma
líquida, gasosa ou de partículas e poeiras
minerais e vegetais, comuns nos processos de
trabalho.
c. ( X ) Utilização de equipamentos, máquinas e
mobiliário inadequados, levando a posturas
e posições incorretas; locais adaptados com
más condições de iluminação, ventilação e de
conforto para os trabalhadores; trabalho em
turnos e noturno; monotonia ou ritmo de trabalho excessivo, exigências de produtividade,
relações de trabalho autoritárias, falhas no
treinamento e supervisão dos trabalhadores.
d. ( ) Vírus, bactérias, parasitas, geralmente associados ao trabalho em hospitais, laboratórios
e na agricultura e pecuária (ver a coluna de
agentes etiológicos ou fatores de risco na
Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho).
e. ( ) Os ligados à proteção das máquinas, arranjo
físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos
e outros que podem levar a acidentes do
trabalho.

30. A obstrução variável das vias aéreas, caracterizada por limitação variável do fluxo de ar e/ou hiper-responsividade brônquica desencadeadas no local de
trabalho por agentes inaláveis em trabalhadores sem
história prévia da doença, caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Asma atópica.
Asma ocupacional.
Asma agravada pelo trabalho.
Asma associada a quadros infecciosos virais.
Asma associada a quadros infecciosos
bacterianos.
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31. Regidos pelas diretrizes que balizam a própria concepção do SUS, a Vigilância em Saúde do
Trabalhador (VISAT) tem seus princípios norteadores
estabelecidos na Portaria/MS no 3.120/1998.
Assinale a alternativa que se refere à diretriz da
Universalidade.
a. ( X ) Todos os trabalhadores, independentemente
de sua localização, urbana ou rural, de sua
forma de inserção no mercado de trabalho,
formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, autônomo, doméstico,
aposentado ou demitido, são objeto e sujeitos
da vigilância.
b. ( ) Atenção integral à saúde do trabalhador, por
meio da articulação das ações de assistência
e recuperação da saúde, de prevenção de
agravos e de controle de seus determinantes,
atuando sobre os ambientes e processos de
trabalho, visando à promoção de ambientes
de trabalho saudáveis.
c. ( ) Consolidação do papel do município e dos
distritos sanitários como instâncias efetivas de
desenvolvimento das ações de vigilância, integrando os níveis estadual e nacional do SUS,
dentro de suas atribuições e competências
específicas, comuns e complementares.
d. ( ) Abordagem multiprofissional e interdisciplinar, incorporando os saberes técnicos, as
práticas de diferentes áreas do conhecimento
e o saber dos trabalhadores, considerando-os
essenciais para o desenvolvimento das ações.
e. ( ) Trabalhadores e suas organizações devem
estar envolvidos em todas as etapas do processo, na identificação das demandas, no
planejamento, no estabelecimento de prioridades, na definição das estratégias, na execução, no acompanhamento, na avaliação das
ações e no controle da aplicação de recursos.

32. A Trombocitopenia Tóxica de natureza ocupacional tem sido descrita na exposição ao:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cloro
Benzeno
Chumbo
Ozônio
Fenol

COMCAP

33. Em relação ao Coeficiente de Mortalidade por
ramo de atividade e por ocupação na Atenção Básica,
a fonte de dados para elaboração desse coeficiente é:
a. ( ) a Declaração de óbito.
b. ( ) a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
c. ( X ) a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
com óbito.
d. ( ) o Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH/SUS).
e. ( ) o Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (SINAN).

34. Em caso de Doença Relacionada ao Trabalho e
uma vez estabelecido o seu nexo causal, havendo
necessidade de afastamento superior a 15 dias, o
paciente/trabalhador/segurado terá direito à:
a. ( ) Concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.
b. ( ) Antecipação de férias e licença-prêmio no
caso de servidores públicos estatutários.
c. ( ) Manutenção do benefício por até 30 dias pelo
empregador.
d. ( ) Manutenção do benefício por até 90 dias pelo
empregador.
e. ( X ) Concessão do benefício auxílio-doença
(Exame Médico-Pericial Inicial ou Ax-1),
cujo valor corresponde a 91% do salário de
benefício.

35. O câncer pode surgir como consequência da
exposição a agentes carcinogênicos presentes no
ambiente onde se trabalha, decorrentes do estilo de
vida e de fatores ambientais produzidos ou alterados
pela atividade humana.
A exposição ocupacional ao asbesto ou amianto constitui um fator de risco de natureza ocupacional bem
documentado do ponto de vista epidemiológico para
o desenvolvimento de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

36. A manifestação de Asma sem história prévia
da doença, com o trabalhador sensibilizado primariamente por agentes patogênicos presentes no
ambiente de trabalho, enquadra esta forma de Asma
como uma doença pertencente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

ao Grupo I da Classificação de Schilling.
ao Grupo II da Classificação de Schilling.
ao Grupo III da Classificação de Schilling.
ao Grupo IV da Classificação de Schilling.
a nenhum dos grupos da Classificação
de Schilling, pois não se trata de doença
ocupacional.

37. Cerca de 80% das dermatoses ocupacionais são
produzidas por agentes químicos, substâncias orgânicas e inorgânicas, irritantes e sensibilizantes.
Assinale a alternativa que indica as formas de dermatoses ocupacionais mais frequentes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Dermatites atópicas
Dermatites de contato
Dermatoses pápulo-pustulosas
Dermatoses herpéticas
Piodermites

38. As dermatites alérgicas de contato relacionadas
ao trabalho que é desencadeador ou agravante em
trabalhadores atópicos, alérgicos, hipersensíveis ou
previamente sensibilizados são enquadradas como
pertencentes:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ao Grupo I da Classificação de Schilling.
ao Grupo II da Classificação de Schilling.
ao Grupo III da Classificação de Schilling.
ao Grupo IV da Classificação de Schilling.
a nenhum dos grupos da Classificação
de Schilling, pois não se trata de doença
ocupacional.

Osteosarcomas.
Câncer de pulmão.
Câncer de pâncreas.
Radbomiossarcomas.
Angiossarcoma hepático.
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39. Síndromes dolorosas de membro superior desencadeadas por movimentos repetitivos de punho e
dedos, com flexão brusca ou frequente, esforço estático e preensão prolongada de objetos, principalmente
com punho estabilizado em flexão e pronação, como,
por exemplo, na preensão de chaves de fenda, condução de veículos, cujos volantes exigem esforço, e no
transporte ou deslocamento de bolsas ou sacos pesados, em que haja pronação repetida, são sugestivas de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Bursite de ombro.
Tendinite biciptal.
Tendinite distal de bíceps.
Epicondilite medial ou lateral.
Fibromatose da fáscia palmar.

40. A transmissão ocupacional do HIV ocorre quando
profissionais da área da saúde entram em contato
com sangue ou secreções de pacientes infectados
pelo HIV.
Estima-se que o maior risco médio de contrair o HIV
após uma exposição é na forma de:
a. ( X ) Ferimentos percutâneos com instrumentos
pérfuro-cortantes.
b. ( ) Exposição à aerolização de líquidos corporais.
c. ( ) Exposição de pele íntegra e mucosas.
d. ( ) Exposição da conjuntiva ocular.
e. ( ) Exposição de mucosas.
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