CONCURSO PÚBLICO

57. PROVA OBJETIVA

MÉDICO



VOCÊ

RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO

CONTENDO



DO

60

QUESTÕES OBJETIVAS.

PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS
RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

TRABALHO



TRANSCREVA

PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE

TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA
INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.



A

DURAÇÃO DA PROVA É DE

3

HORAS.



LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE
VOCÊ CONSIDERA CORRETA.



A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.



RESPONDA



AO



A TODAS AS QUESTÕES.

MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA
NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.

AGUARDE

SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS

E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA
CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Número de inscrição

Nome do candidato

07.03.2010
tarde

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

MÉDICO
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DO

2

TRABALHO

02. Assinale a alternativa correta quanto às relações que podem
ser estabelecidas entre Freud, George Orwell e o Clube de
Roma.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 10.

(A) As conclusões do Clube de Roma contrapõem-se às
expectativas pessimistas de Freud e de George Orwell.

O futuro é um mistério
Nesta época do ano, é impossível escapar da tentação de fazer
previsões. Afinal, desde a pré-história, o homem não deixa de querer conhecer o futuro e de dominá-lo. Das técnicas de adivinhação
inventadas pelos povos da Antiguidade aos métodos “científicos”
elaborados por técnicos, os meios de predição variam: astrologia,
leitura da borra de café ou cartas, até por internet. Pouco importa.
Cada época tem necessidade de sonhar com um amanhã: melhor
ou pior. Oráculos, profecias, predições, utopias, todas as antecipações que os homens construíram, no decorrer da história, não se
realizaram. Mas elas são reflexos de suas esperanças e crenças. (...)
Um poeta disse que, para ser profeta, bastava ser pessimista. Já
na metade do século 19, havia quem escrevesse sobre um mundo
futuro mecanizado, sem ideias espirituais, vivendo-se ao ritmo das
crises econômicas e ameaças de guerra. Marcados pela Primeira
Guerra Mundial, muitos pensadores fizeram coro ao pessimismo.
Freud contestou a ideia de progresso e supôs a existência de um
instinto de destruição. Não faltou quem visse nas marcas do tempo o anúncio do fim de tudo, ou uma caminhada na direção ao
sofrimento, como predisse o escritor George Orwell. Boa parte
desse pessimismo se enraizava na tomada de consciência de uma
distância crescente entre progresso técnico e progresso moral.
Para solucionar essa pendência, em 1971, o Clube de Roma reuniu uma elite de pensadores. Conclusão? O grupo anteviu que o
crescimento demográfico e econômico provocaria uma catástrofe
e uma crise ecológica sem precedentes, em meados do século 21.
E nós ainda acreditamos em previsões? Acho que, se os brasileiros mudaram, foi no sentido de não acreditarem mais nelas. Deixamos para trás a atitude infantil de insistir em sonhos que acabam
em decepções. Ou de crer em falsas promessas. Nunca o futuro foi
tão misterioso quanto neste início de século 21. Nenhuma máquina
de previsão conseguiu explicar a complexidade do mundo atual,
onde tudo se confunde, onde realidade e espetáculo se misturam,
valores e ideologias desmoronam, tudo se desencanta. Aquecimento
do planeta, desastres climáticos, aumento do nível dos oceanos, fim
das florestas, fome, corrupção em toda a parte, empobrecimento
dos mais pobres, enriquecimento dos mais ricos, enfim, a lista é
longa. A resposta, talvez, esteja em fugir das previsões de futuro e
jogar no presente. Vivê-lo com delicadeza e investir nos pequenos
prazeres. Fórmula excelente para enfrentarmos o apocalipse, como
querem muitos. Ou o paraíso, como esperam outros.

(B) George Orwell e Freud previram, como o Clube de Roma,
que o século 21 teria um progresso inimaginável, apesar
de toda a crise ecológica que se deflagraria.
(C) As previsões de George Orwell caminham na direção
contrária às previsões otimistas do Clube de Roma sobre
o século 21.
(D) As previsões do Clube de Roma confirmam a negatividade contida nas posições de Freud e de George Orwell.
(E) O instinto de destruição e o sofrimento, previstos, respectivamente, por Freud e Orwell, foram negados pelo
Clube de Roma.

03. De acordo com o texto, pode-se afirmar que os brasileiros
(A) deixam-se guiar pelas previsões, quanto à melhor maneira
de conduzir a vida.
(B) analisam com prudência as profecias, mas acabam se
influenciando por elas.
(C) assumem uma atitude cética diante de crenças desprovidas de realismo.
(D) mantêm-se arraigados a sólidas convicções quanto aos
mistérios do futuro.
(E) continuam à mercê das previsões, mas previnem-se contra
possíveis decepções.

04. Assinale a alternativa em que se estabelece entre as ideias da
frase uma relação de causa e consequência, de acordo com o
texto.

(Mary Del Priore, O Estado de S.Paulo, 03.01.2010. Adaptado)

(A) Profecias e predições expressas pelos homens acabaram
não se realizando.

01. Sobre as previsões, é correto afirmar que a autora, no primeiro
parágrafo,

(B) A distância entre progresso técnico e progresso moral
levou os homens ao pessimismo.

(A) reconhece a eficácia que elas têm, já que se constituíram
em um método seguro de aprender com o passado para
prever o futuro.

(C) A complexidade do mundo atual está além de qualquer
máquina de previsão.
(D) Investir em previsões é a fórmula ideal para escapar do
apocalipse.

(B) admite que elas são perigosas, já que, a partir delas, as
pessoas traçam planos para conduzir a vida.

(E) A crença em sonhos e previsões é a garantia contra o
pessimismo.

(C) confere-lhes legitimidade científica, pois elas vêm se pautando por critérios comprovados pelas ciências em geral.
(D) discorda da maneira como são praticadas hoje, cada vez
mais distanciadas dos modelos concebidos na Antiguidade.
(E) aceita a validade delas para nutrir as aspirações humanas,
apesar de não se realizarem concretamente.
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05. A respeito do texto, pode-se concluir que

08. Assinale a alternativa em que um dos asteriscos da frase deve
ser substituído por dois pontos.

(A) para enfrentar as incertezas do futuro, os desequilíbrios
provocados pelo clima e pela desigualdade entre pobres
e ricos, a solução é dedicar-se aos momentos presentes
de forma suave e prazerosa.

(A) No passado* Freud sentenciou* não pode haver progresso
com um instinto de destruição.
(B) Os pensadores * em Roma* previram uma catástrofe e
uma crise ecológica.

(B) ninguém conseguiu até hoje decifrar o futuro, no entanto,
o século 21, ao mesmo tempo misterioso e complexo,
acena com possibilidades de se reverter, pela primeira
vez, essa situação.

(C) Um amanhã * melhor ou pior* sempre é sonhado em
cada época.

(C) a descrença cada vez maior em previsões e em profecias
que nunca se cumpriram é a garantia de que se pode delinear, com clareza, um futuro mais promissor e menos
misterioso.

(D) Valores * ideologia * tudo se desmorona.
(E) Nós * brasileiros* ainda vamos acreditar em previsões?

(D) o investimento nos pequenos prazeres do presente pode
seduzir as pessoas, mas não se configura como uma
fórmula ideal para o enfrentamento dos problemas que
o mundo hoje apresenta.

09. Assinale a alternativa em que a conjunção “ou” pode ser
substituída pela conjunção “e”, como no trecho – Acho que,
se os brasileiros mudaram, foi no sentido de não acreditarem
mais nelas. Deixamos para trás a atitude infantil de insistir
em sonhos que acabam em decepções. Ou de crer em falsas
promessas.

(E) o progresso técnico, acompanhado do progresso moral,
constitui-se numa síntese perfeita, capaz de solucionar
os enigmas que sempre vêm rondando, em especial, os
mistérios do século 21.

(A) A partir de agora, as pessoas têm de escolher: a incerteza
das previsões ou a segurança da ciência.

06. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente,
as frases:

(B) Progresso técnico ou progresso moral? Eis o dilema do
homem do século 21.

.
Se George Orwell predissesse, eu também
Uma catástrofe foi
pelo Clube de Roma.
Quando os pensadores fizerem coro ao pessimismo, nós
também
.

(C) O pessimismo já havia sido delineado pelo instinto de
destruição com Freud ou pelo caminho do sofrimento
com Orwell.

(A) prediria … antevista … faremos

(D) Diante dos mistérios do século 21, as pessoas se dividiram: o apocalipse ou o paraíso.

(B) predizia … antevinda … faremos

(E) Há duas opções a serem oferecidas às pessoas: projetar-se
para o futuro ou concentrar-se no presente.

(C) predizeria … antevida … fazeremos
(D) prediria … antevista … fazeremos
(E) predizeria … antevinda … fazemos

10. Assinale a alternativa que reescreve, corretamente, quanto ao
sentido, as frases – ... o homem não deixa de querer conhecer
o futuro.../ Cada época tem necessidade de sonhar com um
amanhã.../ Deixamos para trás a atitude infantil...

07. As frases – ... é impossível escapar da tentação de fazer
previsões./ ... vivendo-se ao ritmo das crises econômicas.../
... pensadores fizeram coro ao pessimismo. – estão corretamente reescritas em:

(A) ... o homem abre mão de conhecer o futuro.../ Cada época necessita sonhar com um amanhã.../ Desprezamos a
atitude infantil...

(A) ... é impossível furtar-se a tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ...pensadores fizeram coro a infelicidade.

(B) ... o homem impõe-se conhecer o futuro... / Cada época
busca sonhar com um amanhã... / Enfatizamos a atitude
infantil...

(B) ... é impossível furtar-se à tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ...pensadores fizeram coro à infelicidade.

(C) ... o homem privilegia conhecer o futuro... / Cada época
ignora a necessidade de sonhar com um amanhã... / Prescindimos da atitude infantil...

(C) ... é impossível furtar-se a tentação de fazer previsões./
... vivendo-se a mercê das crises econômicas.../ ... pensadores fizeram coro a infelicidade.
(D) ... é impossível furtar-se à tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ... pensadores fizeram coro a infelicidade.

(D) ... o homem não vislumbra querer conhecer o futuro.../
Cada época perde de vista sonhar com um amanhã.../
Relegamos a atitude infantil...

(E) ... é impossível furtar-se a tentação de fazer previsões./
... vivendo-se à mercê das crises econômicas.../ ... pensadores fizeram coro à infelicidade.

(E) ... o homem almeja conhecer o futuro.../ Cada época
precisa sonhar com um amanhã.../ Descartamos a atitude
infantil...
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13. No MS Excel 2003, em sua configuração padrão, as funções
são divididas em categorias. A função ÈLÒGICO verifica
se um valor é lógico (VERDADEIRO ou FALSO) e retorna VERDADEIRO ou FALSO. Essa função pertence à
categoria

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Quanto à ferramenta de Restauração do Sistema, no Windows
XP Profissional, em sua configuração padrão, é correto afirmar que

(A) Lógica.

(A) a restauração do sistema é um processo irreversível.

(B) Informações.

(B) o computador cria um ponto de restauração quando ele
é ligado.

(C) Financeira.
(D) Banco de Dados.

(C) desativar a restauração do sistema reduz o espaço disponível em disco.

(E) Procura e Referência.

(D) o usuário pode criar um ponto de restauração no momento que julgar necessário.
14. No MS PowerPoint 2003, em sua configuração padrão, uma
das formas de se inserir uma figura em um slide é escolhendo a sequência de menus:

(E) o ponto de restauração é automaticamente eliminado 90
dias após a sua criação.

(A) Ferramentas – Inserir – Figura.
(B) Formatar – Inserir – Figura.

12. O MS Word 2003, em sua configuração padrão, oferece o
recurso para salvar automaticamente o documento que
está sendo digitado em intervalos de tempo regulares. Este
recurso, que aparece como Salvar informações de AutoRecuperação, é muito útil porque evita a perda total do
documento em caso de fechamento do Word sem o consentimento do usuário. O acesso a este recurso e o ajuste
do tempo de salvamento é feito através do menu Arquivo
Æ Salvar como Æ Ferramentas, clicando-se, logo a seguir,
em

(C) Arquivo – Inserir – Figura.
(D) Opções – Inserir – Figura.
(E) Inserir – Imagem.

15. No Internet Explorer 7, em sua configuração padrão, uma
das formas de se ativar o Zoom in é pressionando-se a
tecla

(A) Adicionar a “Meus Locais”.
(B) Opções de Segurança.

(A) Shift e a tecla +.

(C) Opções de Salvamento.

(B) Ctrl e a tecla +.

(D) Propriedades.

(C) Shift e a tecla de direção para cima.

(E) Salvar Versão.

(D) Ctrl e a tecla de direção para cima.
(E) Shift e a tecla de direção para a direita.
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18. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Entre as linhas de ação
da política de atendimento está/estão:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
16. Assinale a alternativa correta.
(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.

(A) serviços especiais de prevenção e atendimento médico
e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão.
(B) orientação e apoio sociofamiliar; apoio socioeducativo
em meio aberto e colocação familiar.

(B) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade
competente.

(C) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições
do adolescente trabalhador.
(D) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, além da
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio.

(C) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, sendo inoponível o sigilo por segurança
do Estado.

(E) proibição da hospedagem de criança ou adolescente em
hotel, motel, pensão ou congênere, salvo se autorizado
ou acompanhado pelos pais ou pelo responsável.

(D) Conceder-se-á mandado de injunção para proteger direito
líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder
público.

19. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade
competente, a realização de vários encargos. A figura do orientador surge na aplicação da medida socioeducativa de

(E) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

(A) prestação de serviços à comunidade.
(B) advertência.
(C) liberdade assistida.

17. O salário-mínimo deverá ser fixado em lei, sendo

(D) inserção em regime de semiliberdade.

(A) regionalizado, por pisos de categorias, havendo diferença de salários, para exercício de funções e de critério
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado
civil.

(E) internação em estabelecimento educacional.

20. Assinale a alternativa correta.

(B) proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa,
nos termos de lei complementar, servindo, outrossim, de
indenização compensatória.

(A) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade judicial
competente.

(C) ademais, a remuneração do serviço extraordinário, no
mínimo, sessenta por cento superior à do normal para
jornadas de seis horas de trabalho.

(B) A Justiça da Infância e da Juventude não é competente
para conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes.

(D) que nele se incluirá o repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos sábados.

(C) O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá permanecer em internação enquanto não
houver sentença judicial transitada em julgado.

(E) nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo.

(D) Compete ao Ministério Público a concessão da remissão, como forma de exclusão, extinção ou supressão do
processo.
(E) Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato
infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor.
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25. A NR que trata de caldeiras e vasos de pressão estabelece que

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Quadro I da Norma Regulamentadora NR-4 determina o
grau de risco das empresas, com o respectivo código, por
meio do(a)

(A) as caldeiras são classificadas em 4 categorias.
(B) a classificação das caldeiras refere-se à pressão de operação e ao volume interno em litros.

(A) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
(C) todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático na operação da própria caldeira que irá operar, com
duração mínima de 40 horas, qualquer que seja a categoria da caldeira.

(B) Comissão Empresarial de Produção Nacional – CEPN.
(C) Comissão Nacional de Empresas Produtoras – CNEP.
(D) Classificação Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE.

(D) os vasos de pressão são classificados em 3 categorias
conforme o potencial de risco.

(E) Cadastro de Atividades Empresariais – CAE.

(E) os vasos de pressão são utilizados apenas para dois tipos
de fluidos, os inflamáveis e os combustíveis.

22. Conforme a NR-6, cabe ao empregador, no que se refere aos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
26. Assinale a alternativa correta conforme a NR que aborda as
atividades e operações insalubres.

(A) adquirir aqueles recomendados pelo Sindicato Patronal.
(B) responsabilizar-se pela guarda e conservação.

(A) O adicional de insalubridade incide sobre o salário base
do trabalhador.

(C) exigir seu uso.

(B) Nas atividades e operações que envolvem agentes químicos, os graus de insalubridade são classificados apenas
em mínimo e máximo.

(D) substituí-los apenas quando estiverem danificados.
(E) responsabilizar os empregados pela higienização.

(C) Todo trabalho sob condição hiperbárica é classificado
como insalubre em grau médio.

23. A NR-7 estabelece que ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas com grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR-4, com até o seguinte número de empregados:

(D) Faz jus à percepção de adicional de insalubridade o
trabalhador que realiza as atividades em ambiente com
baixo nível de iluminamento.

(A) 50.

(E) Para trabalhos sob ar comprimido, os empregados deverão ter menos de 45 anos de idade.

(B) 25.
(C) 20.
(D) 15.

27. A NR das atividades e operações perigosas determina que

(E) 10.

(A) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao
trabalhador a percepção de um adicional de 30% incidente sobre o salário.

24. A NR-7 determina que, para coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o empregador

(B) o empregado que recebe adicional de periculosidade não
poderá optar pelo adicional de insalubridade que por
ventura lhe seja devido.

(A) deverá indicar um médico do trabalho dentre os médicos
do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) da empresa.

(C) o transporte de inflamáveis líquidos até o limite de 100
litros é considerado condição de periculosidade.

(B) jamais poderá contratar médico de outra especialidade
que não a Medicina do Trabalho.

(D) exclui-se das atividades perigosas o armazenamento de
explosivos.

(C) deverá custear o curso específico para a formação de
médicos coordenadores.

(E) exclui-se das atividades perigosas o reabastecimento de
combustíveis em aeronaves.

(D) poderá sempre contratar um médico da cooperativa,
qualquer que seja o número de empregados da empresa.
(E) poderá estar desobrigado de indicar médico coordenador
para qualquer número de empregados da empresa, mediante negociação coletiva.
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28. O Anexo II da NR-17, sobre trabalho em teleatendimento,
estabelece que

32. Entre as condições de natureza individual, associadas à predisposição, ao agravamento ou desencadeamento de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT),
podem estar incluídos:

(A) o tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento é de no máximo 5 horas diárias, nele incluídas as
pausas.

I. os fatores biológicos;

(B) as pausas no trabalho deverão ser concedidas em 2 períodos de 15 minutos contínuos.

II. a realização de atividades domésticas;
III. a realização de atividades esportivas;

(C) a organização do trabalho deve ser feita de forma a não
haver atividade aos domingos e feriados, seja total ou
parcial, com exceção das empresas autorizadas previamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

IV. os fatores organizacionais do trabalho.
Está(ão) correta(s)
(A) I, apenas.

(D) as pausas deverão ser usufruídas no próprio posto de
trabalho.

(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.

(E) o acesso aos registros de pausas dos trabalhadores está
restrito aos supervisores.

(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

29. Considerando a NR-21, relativa a trabalhos a céu aberto,
assinale a alternativa correta.

33. No estudo dos distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho,
para a detecção do estresse psicológico, podem-se utilizar
entrevistas e/ou testes psicológicos, principalmente os de
personalidade. Dentre estes, podemos citar o teste de

(A) O poço de água que serve à moradia deverá ser, no mínimo, semiartesiano.
(B) As paredes das moradias deverão ser revestidas de material impermeável.

(A) Rorschach.

(C) Toda moradia disporá de, pelo menos, dois dormitórios.

(B) Seligmann-Silva.

(D) As casas de moradia deverão ter a cobertura de material
impermeável, imputrecível, não combustível.

(C) Helsinki.
(D) Taylor.

(E) Os locais destinados às privadas serão arejados e situados
no mínimo a 20 metros dos alojamentos.

(E) Dejours.

30. O médico coordenador de um PCMSO, ao fazer um levantamento dos dados obtidos no último ano do Programa de uma
determinada empresa, constatou a ocorrência de 5 casos
novos de pneumoconiose em um único setor produtivo. Esses
5 casos novos referem-se à

34. Considere o texto.
Atualmente, em Saúde Ocupacional, dá-se mais importância
à prevenção, seja ela realizada mediante cuidados com o
ambiente de trabalho (higiene e segurança do trabalho) ou
por meio de controles periódicos da população exposta, visando ao diagnóstico precoce das enfermidades.

(A) prevalência.
(B) causação.

Pode-se dizer que

(C) taxa de morbidade relativa.

(A) o texto está correto integralmente.

(D) sinistralidade.

(B) a prevenção é competência exclusiva da Segurança do
Trabalho.

(E) incidência.

(C) na realidade, já é suficiente a prevenção feita com os EPI
contra os agentes de risco presentes no ambiente.

31. Considere o seguinte texto.
Quando há suspeita de que uma doença está relacionada ao
trabalho, deve-se informar ao trabalhador, examinar os demais
expostos e providenciar a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

(D) os controles periódicos da população exposta servem
apenas para atestar a qualidade do ambiente.
(E) em saúde ocupacional, não se faz diagnóstico de enfermidades.

O texto estará correto se
(A) a CAT for emitida após a confirmação da doença.

35. Os SESMT normatizados pelo MTE atendem apenas aos
trabalhadores com seus contratos regidos

(B) o trabalhador acometido for autônomo.

(A) por Estatuto Municipal.

(C) o trabalhador acometido for empregado e segurado da
Previdência Social.

(B) pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

(D) for excluído: “deve-se informar ao trabalhador”.

(C) por Regime Jurídico Único.

(E) o trabalhador acometido estiver incluído na cota dos
deficientes físicos.

(D) por Estatuto Estadual.
(E) pela Lei das Cooperativas.
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36. Na elaboração de programas sobre AIDS, é importante considerar uma Resolução do Conselho Federal de Medicina que

41. Do ponto de vista ocupacional, o mercúrio tem relevância
na(s) forma(s)

(A) para fins de retirada do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), permite a demissão do trabalhador
soropositivo.

(A) metálica, apenas.

(B) pune o médico que fizer constar no prontuário de gestante trabalhadora a solicitação de exame para detecção
do HIV mesmo com seu consentimento.

(C) metálica e orgânica, apenas.

(B) inorgânica, apenas.

(D) inorgânica e orgânica, apenas.
(E) metálica, orgânica e inorgânica.

(C) veda a realização compulsória de sorologia para HIV.
(D) determina a realização de sorologia para HIV nos exames
pré-admissionais para candidatos ao trabalho em bancos
de sangue.

42. Um dos mecanismos fisiopatológicos da carcinogênese no
caso de exposição à radiação ultravioleta é de natureza química e resulta de sua ação, em nível de subcutâneo, ao

(E) impede os médicos do trabalho de solicitar, para os trabalhadores da empresa que assistem, sorologia para HIV,
visando resguardar o sigilo de eventuais portadores.

(A) óxido de zinco.
(B) benzopireno.
(C) manganês.

37. Em epidemiologia, a variabilidade na frequência de doenças
de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais
e populacionais ligadas a referenciais de tempo e espaço, é o
que se entende por

(D) ácido esteárico.
(E) hidróxido de oxigênio.

(A) distribuição.

43. No cálculo do IBUTG, quando o trabalho se realiza em ambientes externos com exposição solar, introduz-se na equação
a medida da temperatura pelo

(B) probabilidade.
(C) inferência.
(D) estimação.

(A) termômetro de bulbo seco.

(E) associação.

(B) termômetro de bulbo úmido.
(C) termômetro de globo.

38. Assinale a alternativa em que ambos os agentes etiológicos
podem ser responsáveis por um quadro de infertilidade masculina.

(D) anemômetro.
(E) luxímetro.

(A) Chumbo e radiações não ionizantes.
44. A alteração básica e mais frequentemente observada no caso
de barotrauma do ouvido interno é

(B) Aminas aromáticas e cloro.
(C) Flúor e calor.
(D) Radiações ionizantes e dibromocloropropano.

(A) o rompimento da membrana timpânica.

(E) Cloreto de vinila e chumbo.

(B) o efeito de sucção.
(C) a rotura da membrana da janela redonda.

39. A dermatite folicular pode ocorrer devido à exposição ocupacional a(ao)

(D) a obstrução da tuba auditiva.
(E) a infecção secundária.

(A) frio.
(B) cádmio.

45. Segundo o Ministério da Saúde, a incidência de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza pandêmica
(H1N1), até dezembro de 2009, foi maior em

(C) ar comprimido.
(D) óleo vegetal.
(E) óleo mineral.

(A) crianças abaixo de 10 anos.
(B) idosos acima de 60 anos.

40. O agente químico que pode ser o causador de uma síndrome
dolorosa abdominal paroxística apirética é o

(C) adultos entre 30 e 50 anos.

(A) mercúrio.

(D) gestantes apenas no último trimestre da gravidez.

(B) cromo.

(E) indivíduos na faixa de 20 a 29 anos.

(C) níquel.
(D) fósforo.
(E) chumbo.
9
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49. Muitas variações fisiológicas e comportamentais dos seres
vivos são rítmicas, como ocorre com o ritmo circadiano. O
ajuste deste último se dá às custas dos sincronizadores e,
entre estes, no caso do trabalhador, são muito importantes os
ligados

46. Um caso com história de febre por, no máximo, 7 dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:
cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração,
exantema e que tenha estado em áreas de presença do mosquito ou da moléstia nos últimos 15 dias, deve conter em seu
diagnóstico diferencial a

(A) à vida social, apenas.

(A) psitacose.

(B) à vida familiar, apenas.

(B) esquistossomose.

(C) ao trabalho, apenas.

(C) dengue.

(D) tanto à vida social quanto ao trabalho.

(D) leishmaniose.

(E) ao trabalho, apenas quando há turnos de revezamento.

(E) filariose.
50. Na operação de máquinas, o risco de acidente do trabalho se
manifesta substancialmente em 2 pontos, situando-se um
deles no(a) seu(sua)

47. Considere a tabela 2 x 2, construída para avaliar um teste
diagnóstico.
resultados/casos

doente

não doente

total

positivo

a

b

a+b

negativo

c

d

c+d

a+c

b+d

a+b+c+d

total

(A) dimensão.
(B) estado de conservação.
(C) classificação industrial.
(D) capacidade de movimentação.

Pode-se dizer que a sensibilidade do teste será a proporção
de acertos em reconhecer os verdadeiros positivos e, seu
valor, no caso, é calculado pela fórmula

(E) sistema de transmissão.
51. Um método de investigação causal que leva em consideração
a concepção sistêmica dos acidentes do trabalho é o de

(A) a/(a + b).
(B) b/(a + c).

(A) fatores associados ao ato inseguro.

(C) a/(a + c).

(B) fatores associados à condição ambiental insegura.

(D) (a + b)/ a.

(C) abordagem individual do trabalhador.
(D) árvore de causas.

(E) (a + b)/(a + b + c + d).

(E) distinção entre o trabalho real e o prescrito.
48. Durante o processo de avaliação e gerenciamento dos riscos
ambientais, a redução da exposição do trabalhador se dá

52. Durante a fase toxicocinética, a maior atividade de biotransformação dos agentes tóxicos ocorre no(s)

I. pelo controle na fonte;

(A) rins.

II. pela monitorização biológica;

(B) fígado.

III. pelo seu reconhecimento no mapa de risco;

(C) pulmões.

IV. por parâmetros definidos pela American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

(D) intestino.
(E) núcleo celular.

Está correto o contido em
(A) I, apenas.

53. O Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP) é um valor
cuja ultrapassagem significa exposição excessiva e que

(B) I e II, apenas.
(C) I, II e III, apenas.

(A) independe da via de introdução do agente.

(D) II e IV, apenas.

(B) depende da via de introdução do agente.

(E) I, II, III e IV.

(C) depende das características físico-químicas do agente
tóxico.
(D) é determinado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).
(E) corresponde ao valor mínimo do indicador biológico.
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59. O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido nos exames
médicos periódicos,

54. Entre as complicações do trauma acústico inclui-se/incluem-se
o(s)/a(s)
(A) lesão frequente do tronco cerebral.

(A) ao contrário do emitido no exame admissional, não precisa discriminar os riscos ocupacionais.

(B) alterações sensoriais do ramo oftálmico do trigêmio.

(B) necessita conter obrigatoriamente a assinatura do médico
coordenador, mesmo que o exame tenha sido realizado
por outro médico.

(C) colesteatomas.
(D) obstrução tardia da janela oval.
(E) dano seletivo do nervo auditivo.

(C) pode ser emitido em apenas uma via, que deve ficar no
serviço médico.

55. No controle médico de trabalhadoras gestantes, deve-se atentar para o risco de abortamento espontâneo na exposição ao

(D) deve conter os riscos ocupacionais mesmo que não haja
mudança de função do trabalhador.

(A) chumbo.
(E) não precisa especificar a data dos exames complementares realizados.

(B) ácido acético.
(C) acetaldeído.
(D) tolueno.

60. Complete a lacuna.

(E) cromo.

Segundo a NR-32, a todo trabalhador dos serviços de saúde
deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização
,
e outras vacinas
ativa contra tétano,
estabelecidas no PCMSO.

56. Complete as lacunas no texto.
Para o diagnóstico da síndrome de dependência do álcool,
considera-se a ocorrência conjunta de três ou mais de uma
ou, se
série de manifestações, por pelo menos
persistentes, por períodos
que
.

(A) hepatite A … hepatite B
(B) sarampo … hepatite B

(A) 1 ano ... maiores ... 6 meses

(C) difteria … hepatite A

(B) 1 mês ... menores ... 1 mês
(D) difteria … hepatite B

(C) 6 meses ... menores ... 3 meses

(E) hepatite A … influenza

(D) 1 ano ... menores ... 6 meses
(E) 3 meses ... menores ... 3 meses
57. De acordo com a Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, considera-se como deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de
(A) 250 Hz, 500 Hz e 1 000 Hz.
(B) 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz e 3 000 Hz.
(C) 1 000 Hz, 2 000 Hz e 3 000 Hz.
(D) 3 000 Hz, 4 000 Hz, 5 000 Hz e 6 000 Hz.
(E) 4 000 Hz, 6 000 Hz e 8 000 Hz.
58. Segundo a NR-7, a avaliação clínica no exame médico
admissional
(A) poderá ser realizada durante o período de experiência.
(B) será realizada no término do período de experiência.
(C) poderá ser realizada em qualquer época, a critério do
empregador.
(D) será realizada apenas pelo médico coordenador do PCMSO.
(E) deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma suas
atividades.
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