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TÉCNICO CIENTÍFICO  

MÉDICO DO TRABALHO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                   Nº de inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS N° QUESTÕES PESO 

Português 
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

18 
06 
06 
20 

36,00 
12,00 
12,00 
40,00 

Total de questões                                                                                                           50 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 
a presença do fiscal. 

 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; 
evite usar borracha. 

 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 

• O tempo de duração da prova será de até 4 horas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de 
realização da prova após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início. 

 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo na EPTC.  

 

• O inteiro teor das provas será divulgado na internet pelo site www.eptc.com.br a partir das 16h do dia 19 de março 
de 2012. 

 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após 
concluído. 

 

• É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE! 
 

 

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 

O Projeto de Lei nº 3.116/08, do Senado, proíbe 
as empresas e as pessoas físicas empregadoras ou 
tomadoras de serviços prestados por motociclistas de 
estabelecerem práticas que estimulem o aumento de 
velocidade. Segundo o texto, são exemplos dessas 
práticas oferecer prêmios pelo cumprimento de metas por 
número de entregas ou por prestação de serviço; 
prometer dispensa de pagamento ao consumidor, no caso 
de fornecimento de produto ou prestação de serviço fora 
do prazo ofertado para a sua entrega ou realização; 
estabelecer competição entre motociclistas, com o 
objetivo de elevar o número de entregas ou de serviços.  

Se forem adotadas essas práticas, será imposta 
multa de R$ 300 a R$ 3.000 ao empregador ou ao 
tomador de serviço. A penalidade será sempre aplicada 
no grau máximo nos casos de reincidência e, também, se 
ficar apurado o emprego de artifício ou de simulação para 
burlar a lei originária do projeto.  

O autor da proposta, senador Marcelo Crivella 
(PRB-RJ), cita estudo realizado em 2001 pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulado “Impactos 
Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas 
Aglomerações Urbanas”. Conforme o estudo, o custo total 
dos acidentes em áreas urbanas no País chega ___ 
‘astronômica’ cifra de R$ 5,3 bilhões por ano. “Isso sem 
levar em conta os acidentes em áreas não urbanas, onde 
estão instalados os maiores trechos de nossas principais 
rodovias”, acrescenta.  

Segundo estudiosos citados pelo autor do projeto, 
os acidentes que _____, proporcionalmente, custo mais 
elevado são aqueles que envolvem motocicletas e 
similares, pois em 90% deles há vítimas. No caso de 
acidentes com os demais veículos, o índice é de 9%. (…) 
A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo 
calcula que 31,5% dos motociclistas em serviço de 
entrega percorrem de 150 a 200 quilômetros por dia. 
“Pressionados de um lado pelas exigências do 
empregador e do cliente e, de outro, pelo ganho com 
produtividade, os motociclistas, muitos dos quais jovens e 
inexperientes, lideram o ranking da imprudência, com 
manobras ousadas e ultrapassagens perigosas, 
colocando em risco as suas próprias vidas e as dos 
demais”, alerta Crivella. O projeto tem regime de 
prioridade e será analisado, em caráter conclusivo, pelas 
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania.  
 

<http://www.portaldotransito.com.br/asp/projetos-de-lei/> - adaptação 
 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas do texto por ordem de aparecimento: 
 

a) à - tem  
b) à - têm  
c) a - tem  
d) a - têm 
 
 
 
 
 
 
 

2) Segundo o texto, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Os acidentes de trânsito em áreas não urbanas são 
semelhantes em número aos acidentes ocorridos em 
áreas citadinas. 

(---) Os acidentes com motocicletas possuem maior 
número de vítimas fatais. 

(---) O serviço de entrega com motocicletas será proibido, 
de acordo com o Projeto de Lei nº 3.116/08. 

 

a) C - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - C. 
 
 

3) Analisar os itens abaixo em relação ao texto: 
 

I - As principais rodovias brasileiras estão instaladas em 
trechos urbanos. 

II---O Projeto de Lei prevê a competição entre 
motociclistas, com o objetivo de elevar o número de 
entregas ou de serviços. 

 

a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 

4) Analisar os itens abaixo: 
 

I - “Segundo estudiosos citados pelo autor do projeto...” 
II - Como não obedeceu às leis, retiraram-lhe a carteira de 

motorista. 
 

Os vocábulos destacados podem ser substituídos em I e 
II, sem prejuízo semântico ou gramatical, por, 
respectivamente: 
 

a) Embora - conforme. 
b) Conforme - portanto. 
c) Se - uma vez que. 
d) Consoante - porque. 
 
 

5) Analisar os itens abaixo: 
 

I - “... serviço dos valores socioculturais mais retrógados.” 
II - “Salvo o uso esporádico de material sugerido pela 

tecnologia educacional...” 
 

Os termos sublinhados em I e II podem ser substituídos, 
sem prejuízo semântico, respectivamente, por: 
 

a) Antigos - permanente. 
b) Obsoletos - eventual. 
c) Arcaicos - constante. 
d) Eficientes - casual. 
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6) Analisar os itens abaixo: 
 
I - É importante para eu dirigir em um trânsito seguro. 
II - Há muitos pontos a discutir sobre eu e minha forma de 

dirigir um veículo. 
III - Entre mim e ti, faz-se necessário ponderar tudo. 
IV---Insistiram que era para eu, esta noite, 

impreterivelmente, formalizar o discurso. 
 
Quanto aos termos destacados, estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II, III e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e III. 
 
 
7) Segundo as normas ortográficas vigentes, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Expontâneo - abcesso - excesivo. 
(---) Prazeiroso - ponteagudo - autópsia. 
(---) Caranguejo - extensão - aterrissar. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - E - E. 
 
 
8) Assinalar a alternativa em que o período NÃO infringe, 
no contexto dado, as normas da gramática culta: 
 
a) Eis porquê tantos questionamentos. 
b) Me escolheste como teu médico. 
c)-Entre mim e meus pacientes, há completa 

transparência. 
d) Deixaram os transplantes para mim fazer. 
 
 
9) Quando há o cumprimento da lei, acidentes são 
evitados. 
 
O vocábulo que substitui o termo sublinhado, sem prejuízo 
semântico ao contexto, é: 
 
a) Enquanto. 
b) Quanto. 
c) Conquanto. 
d) Embora. 
 
 
10) Assinalar a alternativa em que a palavra está 
CORRETAMENTE acentuada: 
 
a) Outrém. 
b) Gratuíto. 
c) Ímã. 
d) Talvêz. 
 
 
 
 
 

11) Assinalar a alternativa em que a regência verbal está 
CORRETA: 
 
a) Agradeci-lhe pelos favores concedidos. 
b) Paguei-lhe a dívida a tempo. 
c) Perdoei-o a agressividade. 
d) Justiça implica em ética. 
 
 
12) Assinalar a alternativa que preenche, respectivamente 
em I e II, as lacunas de forma CORRETA: 
 
I - Vamos tirar o Estatuto do papel e ______ para o dia a 

dia das nossas comunidades.  
II - Às crianças, devemos _______ o bem-estar social. 
 
a) trazê-lo - assegurá-las  
b) trazer-lo - assegurar-lhes  
c) trazer-lhe - assegurá-las  
d) trazê-lhe - assegurar-lhes 
 
 
13) Assinalar a alternativa que contém o CORRETO uso 
do acento indicativo de crase: 
 
a) Ajudo à quem me é solidário. 
b) Àquilo que vês é pura ilusão. 
c) Esta receita é semelhante àquela de minha avó. 
d) Estudo sempre após às 21 horas. 
 
 
14) Ainda existem muitas incertezas sobre os riscos e as 
catástrofes...! 
 
Se a forma verbal sublinhada fosse substituída pelo verbo 
“haver”, ter-se-ia como CORRETA a alternativa: 
 
a) Deve haver. 
b) Hão. 
c) Devem haver. 
d) Devem haverem. 
 
 
15) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Lembro do dia em que te conheci. 
II - Meu coração aspira um grande amor. 
III - É frequente assistirmos brigas de amor. 
 
Quanto à regência verbal, está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
 
 
16) Assinalar a alternativa em que a regência nominal está 
INCORRETA: 
 
a) Inábil para. 
b) Habituado de. 
c) Impossibilidade de. 
d) Hostil para com. 
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17) Começou a folhear o livro e, enquanto alisava as 
primeiras páginas, foi dizendo o quanto estava curioso. 
 
A oração sublinhada transmite ao período noção de: 
 
a) Causa. 
b) Consequência. 
c) Conformidade. 
d) Tempo. 
 
 
18) Assinalar a alternativa em que a forma verbal deve 
estar pluralizada para fins de concordância: 
 
a) Acreditava-se em fadas e em duendes na infância. 
b) Crê-se em deuses da natureza. 
c) Discutia-se o uso e o abuso de poderes. 
d) Refere-se a assuntos de grande importância. 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus, 
barras, ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 
19) Na área de trabalho de um usuário do Windows XP 
Professional, existe um ícone no qual se encontram todos 
os computadores do grupo de trabalho ou de um domínio 
da rede. Ao abrir a janela correspondente a esse ícone, o 
usuário visualizará todas essas propriedades. Como se 
chama tal ícone? 
 
a) Meus locais de rede. 
b) Lixeira. 
c) Desktop. 
d) Minha Lan. 
 
 
20) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Nas propriedades de vídeo do Windows XP Professional, 
é possível alterar o _____________ da área de trabalho 
do usuário. 
 
a) firewall 
b) plano de fundo 
c) mouse e o teclado 
d) idioma da rede 
 
 
 
 
 
 

21) No programa Microsoft Word 2007, as margens da 
página são o espaço em branco em volta das bordas da 
página. Em geral, um usuário pode inserir texto e 
elementos gráficos na área imprimível entre as margens. 
No entanto, é possível posicionar alguns itens nas 
margens como, por exemplo, cabeçalhos, rodapés e 
números da página. Essas configurações das margens 
são encontradas na guia: 
 
a) Inserir. 
b) Referências. 
c) Início. 
d) Layout da Página. 
 
 
22) A opção de mesclar e centralizar do Microsoft Excel 
2007 é utilizada para associar as células selecionadas 
pelo usuário a uma única célula maior. Esse recurso 
geralmente é usado para criar rótulos que ocupam várias 
colunas. Em qual guia do Excel 2007 encontra-se esse 
recurso? 
 

 
 
a) Exibição. 
b) Dados. 
c) Início. 
d) Inserir. 
 
 
23) São links salvos pelo usuário no Internet Explorer 8.0 
para que não seja necessário digitar todo o endereço do 
site sempre que o usuário desejar acessá-lo. Esses links 
ficam salvos em uma lista com o nome do site salvo ou 
com um nome definido pelo usuário. Como se chamam 
esses links? 
 
a) Favoritos. 
b) Guias. 
c) Download. 
d) Pop-up. 
 
 
24) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ao pressionar a sequência de teclas  __________  do 
teclado, o usuário abre a janela de opções de impressão 
no programa Internet Explorer 8.0. 
 
a) Alt + P 
b) Ctrl + M 
c) Ctrl + P 
d) Shift + L 
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LEGISLAÇÃO 
 

Em conformidade com a Constituição Federal, 
responder às questões nº 25 e nº 26. 

 
 
25) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Compete aos Municípios prestar, com a cooperação 

técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população. 

II - O Estado poderá intervir em seus Municípios quando 
não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 
municipal nas ações e nos serviços públicos de saúde. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
26) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos. 
(---) Aos menores de 18 anos é proibido qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz. 
(---)-Além de outras atribuições, ao Sistema Único de 

Saúde compete executar as ações de saúde do 
trabalhador. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
 
 
27) Conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e suas 
emendas, o transporte coletivo é serviço público de 
caráter essencial e deverá ser estruturado de acordo com 
os seguintes princípios: 
 
I - Atendimento a toda a população. 
II - Qualidade do serviço prestado à população segundo 

critérios estabelecidos pelo Poder Público. 
III---Redução da poluição ambiental em todas as suas 

formas. 
IV---Desenvolvimento pleno de todas as tecnologias 

disponíveis que se adaptem às características da 
cidade. 

V - Integração entre os diferentes meios de transporte e 
implantação dos equipamentos de apoio. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e IV. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
 
 

Em conformidade com a Lei nº 9.503/97 - Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) - e alterações, responder às 

questões de nº 28 e nº 29. 
 
28) O procedimento anual, relativo a obrigações do 
proprietário de veículo, é comprovado por meio do 
documento específico denominado: 
 

a) Certificado de Licenciamento Anual. 
b) Certificado de Registro de Veículo. 
c) Registro Nacional de Veículos Automotores. 
d) IPVA. 
 
 

29) No âmbito das rodovias e das estradas federais, 
aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de 
trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os 
valores provenientes de estadia e remoção de veículos, 
objetos, animais e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas é competência da(s): 
 

a) Polícia Civil. 
b) Brigada Militar. 
c) Juntas Administrativas. 
d) Polícia Rodoviária Federal. 
 
 

30) De acordo com a Lei nº 8.133/98 e alterações, 
considerando a estrutura do Sistema Municipal de 
Transporte Público e de Circulação, é o órgão de 
participação comunitária e social responsável pelo 
controle de qualidade dos serviços de fiscalização dos 
atos do Poder Público Municipal no que concerne ao 
trânsito: 
 

a) Conselho Municipal de Trânsito - COMUT. 
b) Secretaria Municipal de Trânsito - SMT. 
c) Órgão Municipal de Trânsito Urbano - OMTU. 
d) Junta Administrativa de Trânsito - JAT. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Segundo a Lei nº 8.080/90, entende-se por saúde do 
trabalhador um conjunto de atividades que se destina, por 
meio das ações de vigilância epidemiológica e de 
vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde 
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e aos agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo: 
 

I---Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 

II - Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de 
trabalho, doença profissional e do trabalho. 

III - A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao 
órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a vida ou à 
saúde dos trabalhadores. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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32) Considerando o Código de Ética Profissional, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a)-É direito do Médico receber porcentagem por 

encaminhamento de serviços. 
b)-É vedado ao Médico subordinar os honorários ao 

resultado do tratamento ou à cura do paciente. 
c) É facultado ao Médico cobrar honorários de paciente 

assistido em instituição que se destina à prestação de 
serviços públicos. 

d)-É permitido ao Médico estabelecer vínculo com 
empresas que anunciam ou comercializam consórcios 
para procedimentos médicos. 

 
 
33) Quanto às classes farmacológicas cujo uso de 
fármacos é obrigatório na prevenção secundária de um 
infarto agudo do miocárdio, analisar os itens abaixo: 
 
I - Antiagregante plaquetário. 
II - Betabloqueador. 
III - Inibidor da enzima de conversão da angiotensina. 
IV - Estatina. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
34) No tratamento das intoxicações causadas por opioides 
e benzodiazepínicos, deve-se usar, respectivamente: 
 
a) Flumazenil e naloxone. 
b) Flumazenil e atropina. 
c) Naloxone e adrenalina. 
d) Naloxone e flumazenil. 
 
 
35) A pneumonia que mais se associa a derrame pleural é 
causada por: 
 
a) H. influenzae. 
b) Klebsiella. 
c) Staphylococcus. 
d) Micoplasma. 
 
 
36) No controle da pressão arterial em paciente com pré-
eclâmpsia, está contraindicado o uso de: 
 
a) Diurético. 
b) Alfa-metildopa. 
c) Betabloqueador. 
d) Bloqueador dos canais de cálcio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

37) Considerar as condições dos itens abaixo, quanto às 
contraindicações absolutas para o aleitamento materno: 
 
I - Puérpera com distúrbio grave do comportamento. 
II - Puérpera HIV positivo em tratamento. 
III - Puérpera em tratamento para tuberculose. 
IV - Puérpera em uso de fluoxetina. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
 
 
38) Na exposição ocupacional aos compostos 
organofosforados e clorados podemos observar, em 
relação às imunoglobulinas: 
 
a) Aumento da IgG sérica e diminuição da IgM. 
b) Aumento da IgM e diminuição da IgG. 
c) Aumento da IgM e da IgG. 
d) Diminuição da IgM e da IgG. 
 
 
39) São consideradas substâncias Poluentes Orgânicos 
Permanentes (POPs):   
 
I - Aldrin. 
II - DDT. 
III - Dioxinas. 
IV - Hexaclorobenzeno. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
 
40) São substâncias neurotóxicas: 
 
a) Sílica e asbesto. 
b) Poeiras de madeira e lignina. 
c) Monóxido de carbono e solventes. 
d) Vanádio e cobalto. 
 
 
41) A exposição ocupacional a tetracloreto de carbono, 
arsênico e aflatoxinas pode resultar em: 
 
a) Anemia aplástica. 
b) Pancreatite. 
c) Cirrose. 
d) Glomerulonefrite. 
 
 
42) A exposição ocupacional a solventes e ao mercúrio 
poderá causar, prevalentemente, nos rins: 
 
a) Modificação da função tubular distal. 
b) Modificação da função tubular proximal. 
c) Modificação da hemodinâmica renal. 
d) Modificação da função glomerular. 
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43) São lesões produzidas na pele pela exposição 
ocupacional  ao frio: 
 
a) Intertrigo e frostbite. 
b) Eritema ab  igne e urticária. 
c) Miliária rubra e eritema pérnio. 
d) Fenômeno de Raynaud e pé de imersão. 
 
 
44) Entende-se por co-carcinogênese: 
 
a) Variedade de fenômenos pelos quais tumores são 

produzidos por mais de um agente atuando em 
conjunto ou em série. 

b) Variedade de fenômenos pelos quais tumores são 
produzidos exclusivamente por agentes ocupacionais. 

c) Fenômenos de produção de tumores por exposição a 
riscos físicos ou ergonômicos. 

d) Modificações das células cancerígenas quando da sua 
origem por meio de exposição ocupacional. 

 
 
45) Na síndrome do esgotamento profissional (Burnout), 
pode-se observar: 
 
I - Perda do autocontrole emocional. 
II - Aumento da irritação. 
III - Manifestações de agressividade. 
IV - Perturbações do sono. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
 
46) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Conhecida como “cotovelo do tenista”, a ______________ 
é uma tendinite frequente em trabalhadores braçais. 
 
a) tendinite de De Quervain 
b) epitrocleíte 
c) epicondilite lateral 
d) epicondilite medial 
 
 
47) Considerando a avaliação médica admissional para 
trabalhadores braçais de manuseio de cargas, em relação 
ao exame de radiografia de coluna lombosacra, podemos 
afirmar que: 
 
a) É de realização obrigatória. 
b) Atualmente é contraindicado enquanto método de rotina 

devido à radiação ionizante dela decorrente. 
c)-É de realização recomendada apenas para pessoas 

com baixa compleição física. 
d) É recomendada enquanto método de rotina para avaliar 

predisposição para lombalgias. 
 
 
 
 

48) A descontaminação gastrointestinal é um 
procedimento simples e pode ser feito por meio de 
indução de vômitos com xarope de ipeca, porém está 
contraindicada: 
 
I - Em ingestão de substâncias cáusticas. 
II - Em ingestão de derivados de petróleo. 
III---Em ingestão de depressores do Sistema Nervoso 

Central (SNC). 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
49) Em relação aos materiais necessários para primeiros 
socorros, a NR 7 determina que: 
 
a) Estabelecimentos de grau de risco 1 e 2 com mais de 

25 funcionários precisam estar equipados. 
b) Estabelecimentos de grau de risco 3 e 4 com mais de 

25 funcionários precisam estar equipados. 
c) Estabelecimentos de grau de risco 1 e 2 com mais de 

50 funcionários precisam estar equipados. 
d)-Todo estabelecimento deverá estar equipado, 

independentemente de grau de risco. 
 
 
50) O uso de protetor circum-auricular para proteção do 
sistema auditivo contra níveis de pressão sonora está 
indicado: 
 
a)-Em casos de exposição a níveis superiores ao 

estabelecido pela Lei Previdenciária. 
b)-Em casos de exposição a níveis superiores ao 

estabelecido nos anexos I e II da NR 15. 
c) Em casos de exposição acima de 80 dB. 
d) Em casos de exposição acima de 85 dB. 
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