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SAÚDE PÚBLICA
01
Quanto às competências da esfera de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a
seguir.
I. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
II. Participar na formulação e na implementação das políticas tais como as de controle junto às agressões ambientais.
III. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.

02
O coeficiente de mortalidade geral é um indicador de saúde global; apresenta um panorama básico sobre a
mortalidade local, porém NÃO revela:
A) O número de habitantes.
B) O número total de óbitos.
C) Uma frequência absoluta de óbitos.
D) Uma frequência relativa entre óbitos por habitantes.
E) As causas de óbito e nem as faixas etárias envolvidas.

03
Os critérios que envolvem o processo de seleção para notificação de doença são variados. Aquele que visa a
observação da frequência da doença, mortalidade e anos potenciais de vida perdido denomina-se:
A) Aplicação.
D) Potencial de disseminação.
B) Magnitude.
E) Compromisso internacional.
C) Vulnerabilidade.

04
Segundo a Constituição Federal, em seu Artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, isso significa,
segundo esse Artigo, que:
I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
II. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo
nos casos previstos em lei.
III. O capital estrangeiro pode ser aplicado em qualquer circunstância junto à saúde pública no Brasil.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) III, apenas.
E) I e II, apenas.

05
Muitas doenças cursam um estado epidêmico no Brasil. Sobre essa dinâmica de ocorrência de doenças, é correto
afirmar que uma epidemia é:
A) Contabilizada igual a um estado endêmico.
B) A ocorrência abaixo do limiar endêmico de uma doença.
C) O fluxo dentro da normalidade de ocorrência de uma doença.
D) O aumento do número de casos de uma doença, além dos limites estabelecidos.
E) A ocorrência acima da média, porém abaixo de dois desvios-padrão estipulados como um limiar dentro de um
diagrama de controle.
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LEGISLAÇÃO GERAL
06
A Constituição Federal estabelece critérios para a decretação da perda do cargo efetivo de servidores estáveis, dentre
os quais se inclui:
A) Decisão judicial recorrível.
B) Processo administrativo sigiloso.
C) Avaliação provisória de desempenho.
D) Sentença judicial transitada em julgado.
E) Avaliação especial ao final de dois anos de exercício.

07
Quanto ao direito à saúde, nos termos traçados na Constituição Federal, ao Sistema Único de Saúde compete, EXCETO:
A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
B) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
C) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
E) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, vedado participar da
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

08
Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, são princípios que norteiam a aplicação de medidas de proteção,
EXCETO:
A) Responsabilidade parental.
B) Proteção integral e prioritária.
C) Interesse superior da criança e do adolescente.
D) Responsabilidade secundária e subsidiária do poder público.
E) Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos.

09
Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a infração administrativa consistente em “Deixar o médico,
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente” implica a pena de:
A) Detenção de seis meses a um ano e perda do cargo.
B) Detenção de três a seis meses e multa de até vinte salários mínimos.
C) Multa de até vinte salários de referência, sem agravante no caso de reincidência.
D) Multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
E) Multa de dez a vinte salários de referência, aplicando-se detenção em caso de reincidência.

10
Nos termos da Lei nº 10.741/2003, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito
de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando o idoso em condições de
proceder à opção, esta será feita, EXCETO:
A) Pelo curador, quando o idoso for interditado.
B) Pelo promotor de justiça, em primeira ordem.
C) Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil.
D) Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
E) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao
Ministério Público.
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11
Analise a seguir os agravos à saúde do trabalhador.
I. Acidente de trabalho com mutilações.
II. Dermatoses ocupacionais.
III. Intoxicação por substância química.
IV. Lesões por Esforço Repetitivo (LER).
São Notificações Compulsórias (conforme consta na Portaria nº 777/04)
A) I, II, III e IV.
D) I, III e IV, apenas.
B) I, II e III, apenas.
E) II, III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.

12
O exame físico do sistema musculoesquelético compõe parte importante da investigação diagnóstica das lesões
ocupacionais, como as Lesões por Esforço Repetitivo (LER). O teste de Cozen, extensão do punho pronado contra
resistência, com o cotovelo fletido a 90°, costumeiramente apresenta dor na origem dos extensores do carpo frente a
qual das patologias a seguir?
A) Epicondilite lateral.
D) Tenossinovite estenosante.
B) Epicondilite medial.
E) Síndrome do pronador redondo.
C) Tendinite de De Quervain.

13
“O quadro é frequente em indivíduos que realizam movimentos de elevação dos membros superiores acima da cabeça
de forma repetitiva. O quadro clínico é de dor ao elevar o braço, piora com o decúbito horizontal, com irradiação para a
face lateral do braço, redução da força de rotação externa e abdução. Ao exame físico há dificuldade para elevação do
braço, dor à elevação súbita do braço (teste de Neer), redução da força e dor na rotação externa quando o braço estiver
abduzido em 90° (teste de Jobe). ”
(Retirado de: Dor relacionada ao trabalho: Lesões por Esforços Repetitivos (LER): Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT),
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. – Brasília:
Editora do Ministério da Saúde, 2012. Pág. 39.)

Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável para a patologia descrita anteriormente.
A) Síndrome do impacto.
D) Tendinopatia do subescapular.
B) Síndrome dolorosa miofascial.
E) Síndrome do desfiladeiro torácico.
C) Tendinopatia do infraespinhal.

14
A respeito do acidente de trajeto, assinale a alternativa correta.
A) Não necessita de emissão de CAT.
B) Não caracteriza acidente de trajeto aquele que ocorre em um veículo de propriedade do segurado.
C) Do ponto de vista legal não se equipara ao acidente de trabalho, sendo regido pelo Artigo 21 da Lei nº 8.213/92.
D) Um acidente em viagem a serviço da empresa, quando esta financia a viagem para capacitação de mão de obra,
também é considerado um acidente de trajeto.
E) Não existe um tempo máximo para que seja caracterizado um acidente como de trajeto uma vez que esteja
configurado um itinerário habitual e o tempo normalmente gasto pelo trabalhador para perfazê-lo.

15
No caso de doença profissional ou do trabalho, o dia considerado como o dia do acidente é o dia em que:
I. Inicia a incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.
II. Inicia a segregação compulsória.
III. É realizado o diagnóstico.
IV. É emitido o comunicado de acidente de trabalho.
Indicam o dia que é considerado como dia do acidente, valendo para esse efeito aquela que ocorrer primeiro apenas
as alternativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e IV.
D) III e IV.
E) I, II e III.
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Considere as seguintes situações:
I. “Segurado é vítima de infortúnio de força maior tais como incêndio, inundação ou desabamento, no local e no
horário de trabalho.”
II. “Segurado é vítima de ofensa física intencional por parte de terceiro, por motivo relacionado ao trabalho, no local e
no horário de trabalho.”
III. “Segurado em prestação espontânea de serviço à empresa, para lhe proporcionar proveito, fora do local e horário de
trabalho.”
É(São) considerada(s) acidente(s) de trabalho a(s) situação(ões)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II e III, apenas.

17
Analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Existem 36 Normas Regulamentadoras em vigência no Brasil.
( ) As Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e saúde do trabalho, são de observância obrigatória
pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
( ) Existem cinco Normas Regulamentadoras Rurais (NRR) em vigência atualmente no Brasil.
A sequência está correta em
A) V, V, F.
B) V, V, V.
C) V, F, F.
D) F, F, V.
E) F, V, V.

18
Analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Caso um trabalhador sofra um acidente de trabalho no início da jornada laboral, no meio ou no fim, o dia em que
sofreu o acidente é considerado como dia trabalhado integralmente.
( ) A incapacidade parcial e permanente para o trabalho se verifica quando o trabalhador acidentado apresenta como
sequela perda de membro e/ou função que afete a sua capacidade para o trabalho.
( ) Considera-se acidente com afastamento quando o segurado fica impossibilitado temporária ou permanentemente
de exercer a mesma ou outra atividade profissional, resultando na perda de ao menos um dia de trabalho ou na
impossibilidade de retornar ao trabalho no mesmo dia.
A sequência está correta em
A) V, F, V.
B) F, V, V.
C) V, V, F.
D) V, V, V.
E) F, F, F.

19
Acerca do auxílio-acidente, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) É um benefício previdenciário concedido ao segurado como indenização, após as consolidações das lesões que
geram no mesmo incapacidade parcial e permanente.
( ) Corresponde a um valor mensal e vitalício, de cerca de 50% do salário de benefício do segurado.
( ) Pode ser parcialmente incorporado ao valor da pensão caso o segurado venha a falecer em gozo do auxílio-acidente
se a morte não resultar do acidente de trabalho.
A sequência está correta em
A) V, V, V.
B) V, F, F.
C) F, F, F.
D) F, V, F.
E) F, F, V.

20
Sobre a saúde do trabalhador, que constitui uma área da saúde pública que tem como objeto de estudo e intervenção
as relações entre o trabalho e a saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Entre os determinantes da saúde do trabalhador estão compreendidos os condicionantes sociais, econômicos,
tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas condições de vida e os fatores de risco ocupacionais.
( ) As ações de saúde do trabalhador têm como foco as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as
relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade.
( ) As ações de saúde do trabalhador apresentam dimensões sociais, políticas e técnicas dissociáveis.
A sequência está correta em
A) V, V, V.
B) V, V, F.
C) V, F, F.
D) F, V, V.
E) F, V, F.
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As perfurações timpânicas são mais comuns nos mergulhadores em meio líquido que no interior de câmaras
hiperbáricas, pois nessas torna-se mais fácil interromper a compressão ao primeiro sinal de barotrauma. A perfuração
da membrana timpânica no interior da câmara também é bem menos perigosa, por não haver o risco do ouvido
interno ser invadido pela água fria. Deve-se suspeitar de perfurações timpânicas, EXCETO:
A) Otorragia.
B) Aumento súbito da dor.
C) Saída de ar sibilante pelo ouvido ao soprar.
D) Expectoração sanguinolenta pelo conduto.
E) Sintomas de invasão do ouvido médio pela água fria.

22
Doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou
preexistente, ou seja, concausa, tipificadas pelas doenças alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais,
em determinados grupos ocupacionais ou profissões. Segundo a classificação de Schilling para as doenças segundo
sua relação com trabalho, as doenças anteriores se caracterizam como:
I. Schilling I.
II. Schilling II.
III. Schilling III.
IV. Schilling IV.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I, II, III e IV.
D) I e II, apenas.
E) II e III, apenas.

23
A anamnese ocupacional faz parte da entrevista médica, que compreende a história clínica atual, a investigação sobre
os diversos sistemas ou aparelhos, os antecedentes pessoais e familiares, a história ocupacional, hábitos e estilo de
vida, o exame físico e a propedêutica complementar. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da anamnese
ocupacional.
A) Ouvir o trabalhador falando de seu trabalho, de suas impressões e sentimentos em relação ao trabalho, de como seu
corpo reage no trabalho e fora dele é fundamental.
B) A história ocupacional pode desvelar a exposição a uma situação ou fator de risco para a saúde presente no trabalho
mesmo na ausência de qualquer manifestação clínica e laboratorial.
C) A exploração das condições de exposição a fatores de risco para a saúde presentes nos ambientes e condições de
trabalho devem ser levantadas a partir da entrevista com o paciente/trabalhador.
D) É importante focar na ocupação atual, não se atentando a investigar as ocupações anteriores, dada a invariabilidade
dos períodos de latência requeridos para o surgimento de uma patologia relacionada ao trabalho.
E) Ainda que não seja possível fazer um diagnóstico de certeza, a história ocupacional colhida do trabalhador servirá
para orientar o raciocínio clínico quanto à contribuição do trabalho na determinação, na evolução ou agravamento
da doença.

24
Todos os trabalhadores, independente 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 objetos e sujeitos da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT). Qual desses princípios/diretrizes do
VISAT estabelecidos na Portaria/MS nº 3.120/1998 está caracterizado anteriormente?
A) Equidade.
D) Descentralização.
B) Integralidade.
E) Intersetorialidade.
C) Universalidade.

25
O risco de câncer de pulmão atribuível à ocupação varia de 4 a 40%, de acordo com o agente analisado. Contudo
restam questões a ser mais bem explicadas, principalmente no que se refere à interferência do tabagismo como
variável de confusão e a natureza da combinação de efeitos, aditivos ou multiplicativos. Assinale a substância que
está mais relacionada ao desenvolvimento de mesotelioma de pleura.
A) Berílio.
B) Níquel.
C) Cádmio.
D) Asbesto.
E) Sílica livre.
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“As causas do câncer de estômago são desconhecidas. Fatores de natureza genética, ambiental, infecciosa, dietética e
nutricional têm sido associados à doença. A exposição ocupacional ao ____________ constitui um fator de risco de
natureza ocupacional relativamente bem documentado do ponto de vista epidemiológico. Estudos de coortes de
trabalhadores expostos durante longos períodos de trabalho mostram que a incidência do câncer de estômago é de
30 a 100% mais elevada que em grupos ocupacionais semelhantes, porém sem exposição ocupacional a essa
substância.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) cobre
B) silicose
C) asbesto
D) chumbo
E) arsênico

27
Entre os tumores hepáticos, o fator de risco de natureza ocupacional mais bem documentado, a partir de 1974, é a
exposição ocupacional ao cloreto de vinila, substância volátil utilizada na polimerização, que resulta no cloreto de
polivinila (PVC). Está presente nas fábricas de cloreto de vinila ou na produção do PVC (polímero), em que há risco de
exposição ao Cloreto de Vinila Monômero (VCM). Qual o tipo histológico mais frequentemente associado à exposição
ao PVC?
A) Hepatoma.
D) Carcinoma hepatocelular.
B) Angiossarcoma.
E) Colangiocarcinoma intra-hepático.
C) Hepatoblastoma.

28
As Síndromes Mielodisplásicas (SMD) constituem um grupo de doenças clonais adquiridas da célula primordial
hematopoética. São caracterizadas por citopenia, medula hipercelular e anormalidades morfológicas variadas. Apesar
da presença de número adequado de células primordiais hematopoéticas ocorre hematopoese inefetiva, resultando
em várias citopenias. Diante de um trabalhador da indústria petroquímica que se apresente com SMD, deve-se
pensar em intoxicação por:
A) Asbesto.
B) Benzeno.
C) Etoxietanol.
D) Dinitrofenol.
E) Metoxietanol.

29
“Paciente, sexo masculino, 42 anos, comparece queixando-se de dor abdominal, há 10 dias, de forte intensidade e
caráter intermitente, acompanhada de distensão abdominal, náuseas, vômitos e constipação. Exames laboratoriais
demonstraram anemia (hemoglobina de 9g/dL), hiperbilirrubinemia (bilirrubina total de 2,5mg/dL), às custas de
bilirrubina indireta e elevação discreta de aminotransferases (2-3 vezes acima do limite superior da normalidade).
Anamnese mais detalhada trouxe informação de trabalho em fábrica caseira de reciclagem de baterias automotivas,
sem uso adequado de equipamentos de proteção individual. Foi realizada pesquisa de pontilhado basofílico em
hemácias, através de esfregaço sanguíneo periférico, sendo positiva.” Qual o diagnóstico mais provável para o quadro
do paciente?
A) Intoxicação por sílica.
D) Intoxicação por chumbo.
B) Intoxicação por níquel.
E) Intoxicação por benzenos.
C) Intoxicação por asbesto.

30
Demência é conceituada como síndrome, geralmente crônica e progressiva, devido a uma patologia encefálica, de
caráter adquirido, na qual se verificam diversas deficiências das funções corticais superiores. Quadros de demência
têm sido encontrados em Trauma Cranioencefálico (TCE) e pelos efeitos da exposição ocupacional a substâncias
químicas tóxicas. Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Em trabalhadores expostos a essas substâncias químicas neurotóxicas, o diagnóstico de demência relacionada ao
trabalho, excluídas outras causas não ocupacionais, deve ser enquadrado no Grupo II da Classificação de Schilling.
( ) A prevenção da demência relacionada ao trabalho consiste, basicamente, na vigilância dos ambientes, das
condições de trabalho e dos efeitos ou danos à saúde.
( ) Na presença de um fator de risco químico, as medidas de controle ambiental visam à eliminação ou à redução dos
níveis de exposição.
A sequência está correta em
A) V, V, V.
B) V, V, F.
C) V, F, F.
D) F, V, V.
E) F, F, V.
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A neurite óptica manifesta-se por uma baixa da acuidade visual e escotoma cecocentral, no campo visual. De acordo
com os achados ao exame oftalmoscópico, pode ser classificada em papilite, neurorretinite e neurite retrobulbar.
Assinale a alternativa INCORRETA acerca da neurite óptica relacionada ao trabalho.
A) No quadro clínico ressalta a queixa de perda da visão bilateralmente.
B) A exposição e absorção sistêmica de inúmeras substâncias podem produzir lesão do nervo óptico.
C) O exame de fundo de olho pode mostrar edema de papila, nas fases iniciais, que evolui para atrofia óptica.
D) Entre as neuropatias ópticas, as de origem traumática representam o grupo mais importante particularmente no que
se refere à sua relação com o trabalho.
E) O mecanismo de produção das neuropatias tóxicas é desconhecido, supondo-se que a lesão ocorra não apenas nos
axônios, atingindo, também, as células ganglionares da retina.

32
“Paciente, 35 anos, policial militar, comparece à consulta queixando-se de sensação persistente de entorpecimento
ou embotamento emocional, diminuição do envolvimento ou da reação ao mundo que o cerca, que se iniciaram a um
mês após presenciar a morte de um senhor de 65 anos, vítima de uma bala perdida durante confronto com
criminosos. Informa, ainda, episódios de repetidas revivescências do ocorrido, que se impõem à consciência clara ou
em sonhos (pesadelos).” Qual o diagnóstico mais provável para esse paciente?
A) Neurastenia.
D) Episódio depressivo moderado.
B) Transtorno de conduta.
E) Estado de estresse pós-traumático.
C) Transtorno afetivo bipolar.

33
A psitacose ou ornitose é uma doença infecciosa aguda produzida por clamídias (C. psittaci e C. pneumoniae).
Encontra-se exposto a maior risco de se infectar pela psitacose o trabalhador de
A) canis.
D) fábricas de móveis.
B) asilos.
E) criadouros de aves.
C) colheita do café.

34
“O(A) _____________________ é um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos
no trabalho. Tem sido descrito(a) como resultante da vivência profissional em um contexto de relações sociais
complexas, envolvendo a representação que a pessoa tem de si e dos outros. O trabalhador que antes era muito
envolvido afetivamente com os seus clientes, com os seus pacientes ou com o trabalho em si, desgasta-se e, em um
dado momento, desiste, perde a energia.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) síndrome de Burnout
D) transtorno do ciclo vigília-sono
B) psiconeurose profissional
E) síndrome de fadiga relacionada ao trabalho
C) episódio depressivo grave

35
“Atividades como jateamento de areia com a finalidade de limpeza de metais são de alto risco se forem feitas sem
proteção adequada. Outras atividades com exposição potencialmente importante são trabalho em pedreiras,
preparação de mistura a seco na produção de cerâmica branca ou porcelana, extração de minérios, especialmente em
minas subterrâneas, fundições de metais usando-se moldes de areia, principalmente no desmonte dos moldes e
lixamento das peças ainda com areia aderida à superfície e, ainda, a atividade de construção/reforma de fornos
industriais com o corte e lixamento a seco de tijolos refratários. A doença se apresenta assintomática no início. Com a
progressão das lesões aparecem dispneia aos esforços e astenia. Nas fases avançadas, leva à insuficiência
respiratória, dispneia aos mínimos esforços e em repouso, além de cor pulmonale.” Assinale a alternativa que
corresponde à doença caracterizada anteriormente.
A) Silicose.
D) Mesotelioma de pleura.
B) Asbestose.
E) Carcinoma broncogênico.
C) Asma ocupacional.
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36
A intoxicação crônica por determinados agentes pode causar ataxia cerebelosa, coreia e encefalopatia grave
caracterizadas por déficit cognitivo e alterações psicológicas. Também pode estar associada à polineuropatia
periférica tipo axonal (sensitiva e motora). O tremor é muito semelhante àquele do hipertireoidismo, rápido e de
baixa amplitude, piorando com as atividades. Quais os agentes mais comumentes envolvidos na ataxia cerebelosa
por intoxicação?
A) Mercúrio e chumbo.
D) Mercúrio e manganês.
B) Chumbo e benzenos.
E) Manganês e benzenos.
C) Manganês e chumbo.

37
“Mulher, 45 anos, empregada doméstica há 20 anos, comparece à consulta queixando-se de sensação de
formigamento (hipoestesia) na mão, à noite, dor e parestesia em polegar, indicador, médio e metade radial do
anular, que aumentam na vigência de exigências do trabalho. Informa que os sintomas são predominantemente
noturnos e surgiram há, aproximadamente, 6 meses. Ao exame físico encontram-se diminuição da sensibilidade
superficial (teste de monofilamento); testes de Phalen; Phalen invertido; e, tinel positivo. Nota-se, ainda, hipotrofia
tenar e diminuição da força de preensão e de pinça.” Qual o diagnóstico mais provável para esta paciente?
A) Lesão do nervo cubital.
D) Síndrome do canal de Guyon.
B) Síndrome do túnel cubital.
E) Síndrome do pronador redondo.
C) Síndrome do túnel do carpo.

38
“As cataratas de origem ocupacional geralmente aparecem na idade produtiva. O(A) __________________ é
reconhecida como uma causa importante da catarata dos vidreiros, atuando sobre a íris e provocando exfoliação do
cristalino. Os indivíduos que trabalham em fornos de fundições ou laminação à quente de metais são sujeitos a este
tipo de catarata.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) radiação ionizante
D) radiação ultravioleta
B) sulfeto de carbono
E) radiação infravermelha
C) sulfeto de manganês

39
Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é a perda provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído.
Configura-se como uma perda auditiva do tipo neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível e progressiva com o
tempo de exposição ao ruído. A Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), da Portaria MTb nº 3.214/1978 (BRASIL, 1978),
estabelece os limites de exposição a ruído contínuo. Qual o nível limite de ruído em dB para um trabalhador que
passa 8 horas em ambiente de trabalho?
A) 85.
B) 95.
C) 105.
D) 115.
E) 125.

40
No Brasil, as normas que determinam a ética profissional estão no Código de Ética Médica determinado pelo Conselho
Federal de Medicina. As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas deste Código. A
transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei. Em relação ao
sigilo profissional, é vedado ao médico, EXCETO:
A) Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial.
B) Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido.
C) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal
ou consentimento, por escrito, do paciente.
D) Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais,
desde que o menor tenha capacidade de discernimento, mesmo quando a não revelação possa acarretar dano ao
paciente.
E) Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos
dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da
comunidade.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil e 3 (três)
horas para os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que
será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo
(somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil).
5. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
7. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Professor e
Professor de Educação Infantil, constituída de 1 (uma) redação.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de Professor e Professor de Educação Infantil) que lhe foram
fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização; contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.

RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico
www.consulplan.net e www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento a partir das 16h00min do dia
subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.

