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mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas,
incorrerá na eliminação do candidato.
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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Médico - Medicina do Trabalho

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Médico - Medicina do Trabalho

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Médico - Medicina do Trabalho

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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QUESTÃO 31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26
As empresas são obrigadas a manter uma
porcentagem de vagas para pessoas portadoras
de necessidades especiais. A partir de quantos
funcionários a empresa deverá dispor de 2%
destas vagas?
(A)
A partir de 1.500 empregados.
(B)
A partir de 1.000 empregados.
(C)
A partir de 600 empregados.
(D)
A partir de 500 empregados.
(E)
A partir de 100 empregados.

Assinale a alternativa que NÃO atua como causa
de hipertensão arterial relacionada ao trabalho.
Horário irregular, trabalhos em turnos e noturno.
Insegurança no emprego.
Ambiente de trabalho insalubre.
Insatisfação no trabalho.
Ambiente
de
trabalho
sem
conflitos
interpessoais.

QUESTÃO 32
Conforme o item 32.2.4.5 da NR 32, o empregador
deve vedar (proibir) várias ações dos colaboradores
nos postos de trabalho. Sobre esse assunto,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A utilização de pias de trabalhos para fins diversos dos
previstos.
(B)
O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de
lentes de contato nos postos de trabalho.
(C)
O uso de calçados fechados.
(D)
O consumo de alimentos e bebidas nos postos de
trabalho.
(E)
A guarda de alimentos em locais não destinados para
este fim.

QUESTÃO 27
Frente às Desordens Músculo-Esqueléticas,
assinale a alternativa correta.
(A)
Podemos considerar como Patologias Compressivas
Nervosas Tendinite do Supraespinhoso, Tenossinovite
de De Quervain e Bursite.
(B)
Dedo em gatilho é uma patologia compressiva
nervosa.
(C)
A Síndrome do Desfiladeiro Torácico é uma patologia
compressiva nervosa e é caracterizada pela
compressão do nervo mediano na altura do cotovelo.
(D)
Síndrome do Túnel do Carpo é uma patologia
compressiva nervosa, com compressão do nervo
mediano ao nível do canal do carpo.
(E)
A Bursite é uma patologia compressiva nervosa.

QUESTÃO 33
Conforme a legislação brasileira em vigor, NÃO
é considerado EPI – Equipamento de Proteção
Individual:
(A)
camisa de algodão, de manga longa.
(B)
óculos de segurança.
(C)
perneira de raspa de couro.
(D)
cremes protetores.
(E)
protetores auriculares.

QUESTÃO 28
Em relação ao Nexo Técnico Epidemiológico
Previdenciário - NTEP, é correto afirmar que
(A)
é aplicado apenas aos trabalhadores vítimas de
Acidente de Trabalho que tiveram a CAT emitida.
(B)
é aplicado a todos os segurados da Previdência Social
(INSS).
(C)
depende do CNAE (Classificação Nacional de
Atividade Econômica) e do CID.
(D)
é aplicado a todo trabalhador estatutário.
(E)
depende do Mapa de Risco da Empresa.

QUESTÃO 34

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 29
No Regime Geral da Previdência, há uma relação
de doenças que isenta o segurado de carência.
Qual doença a seguir NÃO faz parte desta relação?
(A)
Cardiopatia grave.
(B)
Conjuntivite.
(C)
Cegueira.
(D)
Parkinson.
(E)
Nefropatia grave.

O NÃO ajuizamento da ação regressiva pelo INSS
no caso de acidente de trabalho se dará na
Não comprovação ou ausência de ato ilícito.
Não comprovação ou ausência de dolo ou culpa.
Não existência de nexo de causalidade entre a ação
ou omissão ilícita e o evento que gerou a concessão
de benefício previdenciário.
Não concessão de benefício.
Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 35
Os limites de Tolerância para o ruído fixados no
Quadro n⁰ 1 da NR-15 são válidos para jornadas
de trabalho de
(A)
até 40 horas semanais.
(B)
até 40 horas semanais dependendo do acordo sindical.
(C)
48 horas semanais.
(D)
no máximo 44 horas semanais.
(E)
até 36 horas semanais.

QUESTÃO 30
Na intoxicação por organofosforados, há um
aumento de
(A)
ácido delta aminolevulínico.
(B)
acetilcolina.
(C)
ácido mandélico.
(D)
ácido organofosfórico.
(E)
fenil glioxilato de fósforo.
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QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Durante um procedimento com um paciente
portador de HIV, um médico se acidentou com
material perfurocortante. Nesse caso, segundo
a norma de segurança do trabalho do hospital,
o médico deve ser submetido imediatamente ao
teste anti-HV com o objetivo de
encaminhá-lo imediatamente ao Acidente de Trabalho.
verificar se já era portador do vírus.
verificar se ele foi contaminado pelo acidente sofrido.
iniciar o tratamento retroviral imediatamente.
orientá-lo sobre os riscos e as medidas preventivas.

(E)

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37
O resultado do exame audiométrico no momento
da demissão poderá ser aceito até
(A)
135 (cento e trinta e cinco) dias retroativos em relação
à data do exame médico demissional de trabalhador
de empresa classificada em grau de risco 1 ou 2.
(B)
135 (cento e trinta e cinco) dias retroativos em relação
à data do exame médico demissional de trabalhador
de empresa classificada em grau de risco 3 ou 4.
(C)
135 (cento e trinta e cinco) dias retroativos em relação
à data do exame médico demissional de trabalhador
de empresa classificada em grau de risco 1 ou 4.
(D)
90 (noventa) dias retroativos em relação à data do
exame médico demissional de trabalhador de empresa
classificada em grau de risco 1 ou 2.
(E)
90 (noventa) dias retroativos em relação à data do
exame médico demissional de trabalhador de empresa
classificada em grau de risco 1 ou 4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(C)

(D)

Um trabalhador subiu no telhado de sua casa para
arrumar a antena de televisão, e por descuido
escorregou e sofreu uma queda. A partir deste
momento passou a ter lombar. Foi ao prontoatendimento e foi receitado somente um antiinflamatório. No outro dia, foi trabalhar e devido à
dor não ter melhorado procurou o serviço médico
da empresa. O médico do trabalho avaliou e
encaminhou o colaborador ao ortopedista, e este
forneceu 30 dias de atestado, porém, ao submeterse à Perícia Médica do INSS, ficou caracterizado
o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.
Qual deve ser a alternativa mais adequada a ser
tomada pelo médico do trabalho?
Encaminhar à Gerência de Benefício do INSS sua
insatisfação.
Emitir a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).
Assessorar a Empresa a solicitar Recurso junto ao
INSS no prazo estabelecido.
Concordar com o Nexo Técnico Epidemiológico.
Solicitar uma nova Perícia.

QUESTÃO 40
Com base no Artigo 4⁰ do Decreto 3.289/99, é
considerada pessoa portadora de deficiência a que
se enquadra nas seguintes categorias, EXCETO
(A)
deficiência física - alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia,
hemiplegia,
hemiparesia,
ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de
funções.
(B)
deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total,
de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 2.000Hz, 3.000Hz;
4.000HZ e 6.000Hz.
(C)
deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual
é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho.
(D)
deficiência mental – funcionamento intelectual
significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.
(E)
deficiência múltipla – associação de duas ou mais
deficiências.

QUESTÃO 38

(A)

podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
Ex: sobras de alimentos e do preparo de alimentos,
resíduos das áreas administrativas etc.
Grupo E - materiais perfurocortantes ou escarificantes,
tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas
de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi,
lancetas, espátulas e outros similares.

Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS),
conforme a RDC ANVISA n⁰ 306/04 e Resolução
CONAMA n⁰ 358/05, são classificados em cinco
grupos: A, B, C, D e E. Sobre isso, assinale a
alternativa correta.
Grupo A - engloba os componentes com possível
presença de agentes biológicos que, por suas
características de maior virulência ou concentração,
podem apresentar risco de infecção. Exemplos: placas
e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas
(membros),
tecidos, bolsas transfusionais
contendo sangue, dentre outras.
Grupo B - contém substâncias químicas que podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio
ambiente, dependendo de suas características
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade. Ex: medicamentos
apreendidos,
reagentes de laboratório, resíduos contendo metais
pesados, dentre outros.
Grupo C - quaisquer materiais resultantes de
atividades humanas que contenham radionuclídeos
em quantidades superiores aos limites de eliminação
especificados nas normas da Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN,
como, por exemplo,
serviços de
medicina nuclear e radioterapia
etc.
Grupo D -   apresentam risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao meio ambiente,
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QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta quanto ao posto de
trabalho que pode atuar como situação de risco
para violência.
Posto de trabalho caracterizado por contato com o
público.
Posto de trabalho caracterizado por manipulação de
dinheiro e valores.
Posto de trabalho caracterizado por posto móvel ou
externo (como táxi).
Posto de trabalho com contato com pessoas
“instáveis”em cuidados de saúde ou serviço social.
todas as alternativas anteriores estão corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 42
Trabalhadores de uma indústria química utilizam
no processo industrial anilina e etil benzeno. O
Quadro I da NR-7 do MTE determina que o controle
biológico de exposição para os agentes químicos
mencionados deverá ser, respectivamente, através
de
(A)
P-aminofenol e ácido mandélico.
(B)
ácido mandélico e ácido metil-hipúrico.
(C)
ácido hipúrico e ácido metil hipúrico.
(D)
ácido vanil mandélico e oxálico.
(E)
ácido carboxílico e exálico.

QUESTÃO 47
Os compostos mercuriais orgânicos usados como
fungicidas na agricultura, por ação cumulativa
depositam-se
(A)
no fígado, rins e cérebro.
(B)
no cérebro, pâncreas e pulmões.
(C)
no fígado, pâncreas e pulmões.
(D)
na pele, cérebro e tireoide.
(E)
nos rins, intestinos e pâncreas.
QUESTÃO 48

QUESTÃO 43
Das situações ergonômicas citadas a seguir, qual
é a que leva a Dedo em Gatilho?
(A)
Trabalhos com braços elevados.
(B)
Uso de alicates com cabo não anatômico.
(C)
Apoio constante do cotovelo em superfície rígida.
(D)
Percussão com a palma da mão.
(E)
Desvio ulnar do carpo.
QUESTÃO 44
Hemangiossarcoma do
exposição a
(A)
tetracloreto de carbono.
(B)
cloreto de vinila.
(C)
álcool etílico.
(D)
dicloro dimetil éter.
(E)
sulfeto de carbono.

fígado

associa-se

detectou nas cozinheiras e auxiliares de cozinha
a presença de amebíase e giardíase em exame
protoparasitológico. Sobre esse assunto, assinale
a alternativa correta.
Deve-se emitir CAT –Comunicação de Acidente de
trabalho sem afastamento do trabalho.
sendo patogênico, é importante o tratamento e
acompanhamento.
Deve-se encaminhar o paciente para avaliação da
Perícia Médica do INSS.
Deve-se afastar o paciente por quinze dias, evitando a
necessidade de Benefício Previdenciário.
Trata-se de um exemplo de Nexo Técnico
Epidemiológico Previdenciário em restaurantes.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pela CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), a
anotação dos acidentes de trabalho na Carteira
Profissional é de competência
do INSS.
do SUS.
do Ministério do Trabalho.
da Empresa.
do Sindicato da Categoria.

QUESTÃO 49
As dermatites alérgicas em pedreiros ou serventes
de pedreiro estão ligadas ao contato com o
cimento. Esta alergia está associada à presença de
(A)
ferro ferroso.
(B)
arsênico.
(C)
cádmio.
(D)
cromo hexavalente.
(E)
níquel.

à

QUESTÃO 50
Em uma determinada empresa, com 100
funcionários, havia 8 deles sabidamente com
diabetes. Dos diabéticos, dois se aposentaram em
outubro/2013. Outros dois foram contratados para
substituí-los e, verificou-se que um deles também
era diabético. A prevalência de diabetes nessa
indústria no ano de 2013 foi
(A)
9,0 %.
(B)
8,8 %.
(C)
8,0 %.
(D)
7,0 %.
(E)
6,0 %.

QUESTÃO 45
Os melhores elementos para o diagnóstico da
asma ocupacional são:
(A)
história clínica, RX de tórax, teste de exercício.
(B)
história clínica,   curvas seriadas de peak-flow,
avaliação do prontuário médico.
(C)
história clínica, teste de broncoprovocação, dosagem
de IgE.
(D)
teste de broncoprovocação, testes epicutâneos.
(E)
difusão do CO, teste de exercício e dosagem de
imunoglobulinas.
QUESTÃO 46
Durante a realização dos exames periódicos
em uma grande empresa, o médico do trabalho
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