FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE ARAUCÁRIA
Concurso Público – Edital 01/2018
Prova Objetiva e Discursiva – 17/02/2019
INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

204 – Médico do Trabalho
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.
A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas e 1 questão discursiva.
Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos
aplicadores de prova.
7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o nome impresso
neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente aos
aplicadores de prova.
8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
9. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de
versão definitiva, com caneta preta.
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas
para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva.
11. Não será permitido ao candidato:
a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector
de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de
armas.
b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido
quando indicado para o atendimento especial.
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
f)
Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica,
devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
h) Emprestar materiais para realização das provas.

Conhecimentos
Específicos

Laudo Pericial

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.
12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização
para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.
 ...........................................................................................................................................................................................................................................

RESPOSTAS
01 -

06 -

11 -

16 -

21 -

26 -

31 -

36 -

02 -

07 -

12 -

17 -

22 -

27 -

32 -

37 -

03 -

08 -
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18 -

23 -

28 -
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38 -

04 -

09 -

14 -

19 -

24 -
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34 -
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05 -
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35 -

40 -
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01 - Com relação à intoxicação por mercúrio, assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

A linha de Aldrich Mee é um dos sinais da intoxicação por mercúrio e costuma aparecer após a quinta semana de exposição.
O mercúrio é um metal cancerígeno, que pode causar leucemia mieloide aguda, devido a um quadro de anemia aplástica.
O eretismo é uma das manifestações da intoxicação que ocorrem após algum tempo de exposição a vapores de Hg.
O mesotelioma maligno de pleura é uma das manifestações clínicas comuns em situações de intoxicação aguda pelo mercúrio.
A doença glomerular aguda é um achado comum no hidrarginismo.

02 - A linha de Burton é um sinal característico da seguinte intoxicação:
a)
b)
c)
►d)
e)

benzenicismo.
aluminismo.
arsenicismo.
saturnismo.
niquelismo.

03 - Com relação ao cádmio, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O cádmio é metal que não existe naturalmente em nenhum organismo, e sua presença em organismos vivos é
prejudicial em qualquer concentração.
O cádmio é um metal lipofílico e, por conseguinte, tende a se alojar em locais com maior tecido adiposo.
A melhor maneira de determinar a intoxicação por cádmio é a sua dosagem na urina do trabalhador.
Em gestantes, ao final da gravidez, a concentração do cádmio na placenta é aproximadamente 10 vezes superior à
do sangue materno, e no cordão umbilical é duas a 3 vezes mais alta que no sangue materno.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

04 - A respeito das neoplasias ocupacionais e seus principais agentes causadores, numere a coluna da direita de acordo com
sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.

Angiossarcoma do fígado.
Neoplasia maligna do estômago.
Neoplasia maligna da bexiga.

( ) Aminas aromáticas e seus derivados.
( ) Cloreto de vinila.
( ) Amianto.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

1 – 2 – 3.
3 – 2 – 1.
1 – 3 – 2.
2 – 1 – 3.
3 – 1 – 2.

05 - O filme Erin Brockovich conta a história real de uma mulher que descobriu uma população adoecida com linfoma de
Hodgkin, decorrente do contato dessas pessoas com a poluição de um rio com cromo hexavalente descartado por uma
grande empresa da região. Com relação ao cromo, considere as seguintes doenças:
1.
2.
3.
4.

Neoplasia maligna de brônquios e pulmões.
Ulcerações ou necrose do septo nasal.
Rinite crônica.
Dermatite alérgica de contato.

São doenças causadas pelo cromo:
a)
b)
c)
d)
►e)

1 apenas.
2 e 3 apenas.
2 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

06 - Com relação à síndrome do túnel do carpo (STC), assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

A STC é uma condição clínica resultante da compressão do nervo ulnar no túnel do carpo.
A prevalência de STC em homens é maior do que em mulheres.
Em estágios mais avançados de STC, pode-se observar hipotrofia da musculatura tenar.
Os sintomas mais precoces de STC costumam aparecer com agravamento no período matutino.
O pico de incidência da STC ocorre entre 20 e 25 anos.
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07 - Com relação ao Programa de Vacinação Ocupacional, assinale a alternativa que apresenta vacinas obrigatórias para
profissionais da saúde.
►a)
b)
c)
d)
e)

Tríplice viral, hepatite B e influenza.
Hepatite B, HPV e varicela.
Influenza, hepatite A e poliomielite inativada.
Tríplice viral, febre tifoide e raiva.
Febre amarela, influenza e hepatite B.

08 - Com relação às vacinas e suas respectivas dosagens, assinale a alternativa correta.
a) A vacina para hepatite B deve ser ministrada em 3 doses (0, 90 e 180 dias).
►b) A vacinação combinada para hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para cada uma delas.
c) A vacina para febre tifoide normalmente deve ser aplicada em dose única. No caso de o risco de infecção permanecer ou
retornar, está indicada outra dose após três meses.
d) A vacina para o HPV normalmente deve ser aplicada em dose única e é indicada para homens e mulheres.
e) A vacina meningocócica B tem indicação de ser aplicada em 3 doses (0, 30 e 180 dias).
09 - A respeito das vacinações ocupacionais e das vacinas indicadas para cada profissão, numere a coluna da direita de
acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.

Profissionais que trabalham com crianças.
Profissionais que entram em contato frequente ou ocasional com animais.
Profissionais que lidam com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo.

( ) Tríplice viral.
( ) Hepatite B.
( ) Raiva.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

1 – 2 – 3.
2 – 3 – 1.
3 – 1 – 2.
1 – 3 – 2.
3 – 2 – 1.

10 - Com relação aos marcadores de hepatites virais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) O HBeAg é indicativo de replicação viral, portanto de alta infectividade.
( ) O Anti-HBe é um marcador de um prognóstico ruim na hepatite aguda pelo HBV. A soroconversão HBeAg para antiHBe indica alta probabilidade de agravamento e tendência à cronificação da infecção nos casos agudos.
( ) O HCV-RNA é o primeiro marcador a aparecer entre uma a duas semanas após a infecção, sendo utilizado para
confirmar a infecção em casos agudos.
( ) O HbsAg é o primeiro marcador a surgir após a infecção pelo HBV, em torno de 30 a 45 dias, e pode permanecer
detectável por até 120 dias, estando presente nas infecções agudas e crônicas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

V – F – F – V.
V – V – F – V.
F – F – V – V.
F – V – V – F.
V – V – V – F.

11 - Considere os seguintes critérios:
1.
2.
3.
4.

HBsAg (+) por mais de seis meses.
HBeAg (+) ou HBV-DNA > 30 mil cópias/ml (fase de replicação).
ALT/TGP > duas vezes o limite superior da normalidade.
Biópsia hepática com atividade inflamatória moderada a intensa (> A2) e/ou fibrose moderada a intensa (> F1),
segundo critério da Sociedade Brasileira de Patologia/Metavir.

É/São considerado(s) critério(s) de tratamento da hepatite B crônica:
a)
b)
c)
d)
►e)

4 apenas.
1 e 3 apenas.
2 e 4 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
1, 2, 3 e 4.

12 - Num exame admissional, um candidato para o cargo de técnico de enfermagem apresenta os seguintes resultados de
exames laboratoriais: HbsAg não reagente; Anti HBc IgM não reagente; Anti HBc IgG não reagente; Anti HBs > 1000; Anti
HCV não reagente.
Com base nos resultados dos exames, é correto afirmar que o candidato:
a)
b)
►c)
d)
e)

é apto ao trabalho, porém os exames demonstram uma possível hepatite B aguda.
é inapto ao trabalho, devido ao fato de os exames demonstrarem uma possível hepatite B crônica.
é apto ao trabalho, e os exames são normais, demonstrando imunidade ao vírus, possivelmente devido à vacina.
é inapto ao trabalho, devido ao fato de os exames demonstrarem uma possível contaminação aguda pelo vírus da hepatite C.
é apto ao trabalho, embora os exames demonstrem uma possível contaminação crônica pelo vírus da hepatite C.
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13 - Com relação à Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Os acidentes com animais peçonhentos devem ser notificados num prazo de até 24 horas para o Ministério da Saúde.
Os acidentes com exposição a material biológico devem ter um fluxo de notificação semanal.
Os casos de hanseníase têm um prazo de 24 horas para serem notificados para a Secretaria Municipal de Saúde.
Os casos de hepatites virais devem ser notificados em 24 horas para os órgãos municipal (Secretaria Municipal de Saúde),
estadual (Secretaria de Estado de Saúde) e federal (Ministério da Saúde).
Os casos de leptospirose devem ser notificados em fluxo semanal.

14 - Com relação às queimaduras, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

As queimaduras de primeiro grau podem afetar uma parte da derme.
Paciente vítima de queimadura por corrente elétrica é considerado médio queimado.
Paciente maior de 12 anos com queimaduras de terceiro grau que não envolvam face, mão, períneo ou pé, com até 10% da
área corporal atingida, é considerado grande queimado.
►d) A queimadura de terceiro grau deve afetar obrigatoriamente a epiderme e a derme.
e) Paciente com queimaduras de primeiro grau, em qualquer extensão, acima de 60 anos, é considerado médio queimado.

15 - São todas doenças de transmissão fecal oral:
►a)
b)
c)
d)
e)

poliomielite, rotavírus, hepatite E.
hepatite A, hepatite B e escabiose.
cólera, raiva e dengue.
hepatite D, influenza e doença de Chagas.
diarreia do viajante, pediculose, hepatite C.

16 - Com relação ao trabalho em turno e noturno e seus principais conceitos, assinale a alternativa correta.
a)

A padronização do sono é comum em trabalhadores de turnos noturnos ou alternantes, com a criação de novos hábitos e
consequente adaptação rápida à nova situação.
b) No ciclo circadiano de 24 horas, a vigília corresponde ao período de maior atividade de funções físicas e mentais e menor
crescimento de células teciduais.
►c) O ritmo de movimento dos olhos (REM) na fase de sono paradoxal com duração de 90 a 100 minutos é um exemplo de ritmo
ultradiano.
d) O ritmo infradiano é o principal afetado em trabalhadores de turnos noturnos ou alternantes.
e) O ciclo sono-vigília, bem como a temperatura corporal, são exemplos de ritmo infradiano.
17 - Com relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Cabe ao empregador atender a todos os seus empregados indistintamente, sem priorizar a renda mensal desses empregados.
O empregador pode oferecer o PAT para seus empregados desde que eles tenham contrato dentro da CLT.
Para a implementação do PAT, é necessária a inclusão de um número mínimo de 10 (dez) trabalhadores.
As atividades nutricionais do Programa possuem a finalidade de promover a alimentação saudável do trabalhador e devem
ser supervisionadas pelo Médico do Trabalho.
►e) O objetivo principal do PAT é a melhoria das condições nutricionais dos trabalhadores de baixa renda, a fim de promover sua
saúde e diminuir o número de casos de doenças relacionadas à alimentação e à nutrição.

18 - Com relação à hipertensão arterial sistêmica (HAS) e sua relação com o trabalho, identifique como verdadeiras (V) ou
falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Os fatores ocupacionais são considerados fatores de risco individuais e modificáveis, que podem causar HAS.
( ) O trabalho em turnos é um dos possíveis responsáveis pela HAS no trabalho, uma vez que pode provocar distúrbios
de sono e hábitos de vida menos saudáveis, favorecendo a patogênese da doença.
( ) O ruído dentro do ambiente de trabalho é um dos problemas mais citados como causador ocupacional da HAS.
( ) Entre os fatores que possam contribuir para o aparecimento da HAS no trabalho, podem-se citar o estresse, a
presença de solventes e a poluição ambiental.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

V – F – F – F.
V – V – F – V.
F – F – V – V.
F – V – V – V.
V – V – F – F.

19 - Com relação às técnicas de aferição de pressão arterial (PA), assinale a alternativa correta.
a)

É importante que o paciente esteja com a bexiga cheia, bem como não tenha praticado exercícios físicos e não tenha ingerido
bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumado até 30 minutos antes da medida.
►b) Para que a PA seja aferida de maneira mais correta, é importante manter o braço do paciente na altura do coração no momento
da aferição.
c) É orientado que a PA seja aferida com o paciente deitado, para uma melhor fidedignidade da aferição.
d) A deflação do manguito deve ocorrer com velocidade constante inicial de 10 mmHg por segundo, evitando congestão venosa
e desconforto para o paciente.
e) É recomendado, em caso de dúvida, uma nova medida da PA imediatamente após a primeira aferição.
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20 - Com relação à síndrome de Burnout (SB), assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Fadiga, depressão, irritação e inflexibilidade são alguns dos sintomas pertencentes ao quadro da SB.
A SB é uma síndrome composta pelo tripé exaustão emocional, despersonalização e excesso de realização profissional.
A SB é um problema de saúde pública, ainda que gere baixo número de afastamentos no trabalho.
Tendo em vista a presença do trabalho como necessário para o diagnóstico da SB, a causa dessa patologia é monofatorial,
no caso, o próprio trabalho.
Os mais jovens, especialmente aqueles que trabalham em área de maior pressão psicológica, tendem a ser mais afetados
pela SB.

21 - Com relação às características da perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Geralmente, não produz perda maior que 40 dB(NA) nas frequências altas e 75 dB(NA) nas baixas.
A presença de PAIR torna a orelha mais sensível ao ruído.
A PAIR é uma perda auditiva sensório-neural com comprometimento das células ciliadas da orelha interna.
A progressão da perda auditiva decorrente da exposição crônica é maior nos primeiros 10 a 15 anos e tende a aumentar com
a piora dos limiares.
A PAIR é, em sua maioria, unilateral.

22 - Com relação aos sintomas da PAIR, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) O zumbido é um dos sintomas mais comumente relatados pelos portadores de PAIR e provoca muito incômodo. Ele
é definido como sendo a manifestação do mau funcionamento no processamento de sinais auditivos, envolvendo
componentes perceptuais e psicológicos.
( ) No indivíduo portador de PAIR, ocorre uma redução na faixa dinâmica entre o limiar auditivo e o limiar de desconforto,
provocando um aumento na ocorrência de recrutamento (fenômeno de crescimento rápido e anormal da sensação
de intensidade sonora) e, portanto, uma redução da sensação de desconforto. Isso é comum nos ambientes de
trabalho com elevados níveis de pressão sonora.
( ) A alteração da seletividade de frequência provoca dificuldades na discriminação auditiva.
( ) As dificuldades de compreensão de fala são as mais relatadas pelo trabalhador portador de PAIR, cujo padrão de fala
poderá sofrer alterações de acordo com o grau de perda auditiva.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

V – F – F – V.
V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – V – V.
F – V – V – F.

23 - Com relação às perdas auditivas, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da
esquerda.
1.
2.
3.

PAIR.
Trauma acústico.
Mudança Transitória Limiar.

( ) Elevação do limiar de audibilidade que se recupera gradualmente.
( ) Perda auditiva súbita, decorrente de uma única exposição a ruído intenso.
( ) Perda provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

1 – 2 – 3.
3 – 1 – 2.
2 – 3 – 1.
3 – 2 – 1.
1 – 3 – 2.

24 - Com relação às dermatoses ocupacionais, assinale a alternativa correta.
a)
b)

As mulheres tendem a ser mais afetadas pelas dermatoses ocupacionais, além de possuírem prognóstico mais reservado.
Portadores de dermatite atópica são mais suscetíveis à ação de agentes irritantes, principalmente os alcalinos, e podem
desenvolver dermatite de contato por irritação, embora tolerem bem a umidade e ambientes com temperatura elevada.
c) Portadores de dermatoses em atividade (eczema numular, eczema irritativo, dermatofitose, psoríase, líquen plano etc.) são
menos propensos a desenvolver dermatose ocupacional ou terem sua dermatose agravada no ambiente de trabalho, caso
medidas protetoras específicas sejam negligenciadas.
d) O trabalho em posição ortostática, em trabalhadores predispostos, pode levar ao aparecimento da dermatite de estase, de
veias varicosas, embora com pouco risco de agravamento de doenças pré-existentes.
►e) Trabalhadores jovens são menos experientes e costumam ser mais afetados por agirem com menor cautela na manipulação
de agentes químicos potencialmente perigosos para a pele.
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25 - Com relação à Norma Regulamentadora 17 (NR-17) e às condições de conforto nos locais de trabalho onde são executadas
atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

O índice de temperatura efetiva deve permanecer entre15 e 25 ºC.
A velocidade do ar deve ser superior a 0,75 m/s.
A umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40%.
O nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 70 dB (A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não
superior a 65 dB.
O índice de iluminamento deve ser de, no máximo, 17 lux.

26 - Com relação à Norma Regulamentadora 17 (NR-17) e às condições de trabalho em postos de teleatendimento e
telemarketing, assinale a alternativa correta.
a) O trabalhador tem direito a períodos de pausa dentro do próprio posto de trabalho.
►b) Para tempos de trabalho efetivo de teleatendimento/telemarketing de até quatro horas diárias, deve ser observada a
concessão de uma pausa de descanso contínua de 10 minutos.
c) As pausas deverão ser concedidas após os primeiros e antes dos últimos 30 minutos de trabalho em atividade de
teleatendimento/telemarketing.
d) As pausas deverão ser realizadas em 2 períodos de 5 minutos.
e) O intervalo para repouso e alimentação para a atividade de teleatendimento/telemarketing deve ser de 30 minutos.
27 - Com relação aos graus de insalubridade e risco biológico, assinale a alternativa correta.
►a) Trabalhadores que têm contato permanente com operações de lixo urbano (coleta e industrialização) têm o direito de receber
grau máximo de insalubridade.
b) Trabalhadores que têm contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante em cemitérios
(exumação de corpos) têm direito a receber grau máximo de insalubridade.
c) Trabalhadores em contato habitual com esgotos (galerias e tanques) têm direito a receber adicional de periculosidade.
d) Trabalhadores com contato habitual ou permanente com resíduos de animais deteriorados têm direito a receber adicional de
penosidade.
e) Trabalhadores em contato permanente com estábulos e cavalariças têm direito a receber grau mínimo de insalubridade.
28 - Com base no Quadro II da Norma Regulamentadora 4 (NR-4), considere os seguintes profissionais:
1.
2.
3.
4.

Médico do Trabalho.
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.
Psicólogo do Trabalho.
Odontólogo do Trabalho.

São profissionais habilitados para formar um SESMT:
►a)
b)
c)
d)
e)

1 e 2 apenas.
1 e 3 apenas.
3 e 4 apenas.
1, 2 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

29 - Com relação à Norma Regulamentadora 7 (NR-7), assinale a alternativa correta.
a)

O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado preferencialmente no primeiro dia da volta ao trabalho de
trabalhador ausente por período igual ou superior a 60 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou
não, ou parto.
b) Um exame periódico em empresa com grau de risco 3 ou 4 pode ser usado como exame demissional, de modo que a demissão
ocorra até 135 dias após a realização desse exame periódico.
c) O exame médico admissional deve ser realizado nos primeiros 90 dias após o trabalhador assumir suas atividades.
►d) O exame médico de mudança de função será obrigatoriamente realizado antes da data da mudança.
e) Entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, de posto de trabalho ou de setor, mesmo que os
riscos ocupacionais permaneçam os mesmos de antes da mudança.
30 - Com relação à Norma Regulamentadora 32 (NR-32), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem
conter lavatório em seu interior.
( ) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação
médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho.
( ) É vedado o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
( ) Todo local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das
mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem
contato manual.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

V – F – F – V.
V – V – V – V.
V – V – F – V.
F – F – V – F.
F – V – F – F.
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31 - Com relação ao Código Internacional de Ética para os Profissionais de Saúde no Trabalho, assinale a alternativa correta.
a)

Os objetivos e os métodos da Saúde no Trabalho, assim como os procedimentos de vigilância da saúde devem ser claramente
definidos, priorizando a adaptação dos trabalhadores aos locais de trabalho.
►b) Os trabalhadores devem ser informados sobre a possibilidade de recorrerem de conclusões médicas relativas à avaliação de
sua capacidade para o trabalho, caso sejam contrárias ao seu interesse.
c) Os profissionais de Saúde no Trabalho devem sempre agir, acima de tudo, no interesse da saúde e da segurança da empresa.
d) Os profissionais de Saúde no Trabalho não devem buscar informações pessoais, mesmo que sejam relevantes para os
propósitos da proteção da saúde dos trabalhadores, em sua relação com o trabalho, devendo manter o foco nas informações
ocupacionais.
e) As informações contidas nos prontuários médicos podem ser utilizadas para propósitos distintos de Saúde no Trabalho.
32 - Considere as seguintes condutas:
1.
2.
3.
4.

Não marginalizar, nos exames admissionais, portadores de afecções ou deficiências físicas, desde que estas não
sejam agravadas pela atividade a ser desempenhada e não exponham o trabalhador ou a comunidade a riscos.
Não considerar a gestação como fator de inaptidão ao trabalho, desde que haja risco para a gestante e para o feto na
atividade a ser desempenhada.
Ao constatar inaptidão por motivos médicos para determinado posto de trabalho, informar o interessado e a empresa
dos motivos.
Não permitir que seus serviços sejam utilizados no sentido de propiciar, direta ou indiretamente, o desligamento do
empregado.

Com base no Código de Conduta do Médico do Trabalho, é/são dever(es) do Médico do Trabalho:
a)
b)
►c)
d)
e)

2 apenas.
1 e 3 apenas.
1, 2 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

33 - Com relação ao Decreto nº 5.296/04, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Considera-se deficiência auditiva: perda unilateral ou bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
( ) Considera-se deficiência física: alteração parcial de um segmento 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.
( ) Considera-se 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, tais como
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança,
habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.
( ) Considera-se deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que
60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

V – F – F – V.
V – V – F – V.
V – V – V – F.
F – F – V – V.
F – V – F – F.

34 - Com relação à Política Nacional de Controle do Tabaco, assinale a alternativa correta.
a)

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo inclui a promoção de ambientes livres de fumo e a implantação de projetos
para a cessação de fumar nas redes particulares. Busca promover a interação entre as áreas de saúde e educação nos
estados, municípios e em nível federal.
b) Estudos sobre dependência de drogas mostram que advertências sanitárias com imagens impactantes nos maços de cigarro
podem informar sobre os riscos do tabagismo, embora tenham pouca efetividade no sentido de auxiliar o fumante a largar o
vício.
c) As ações educativas devem, preferencialmente, ser realizadas nas duas principais datas alusivas ao controle do tabaco, como
o Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio) e o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto).
d) Os sistemas de ventilação e exaustão propostos para controlar a poluição ambiental da fumaça do tabaco são considerados,
em sua maioria, eficientes para reduzir a níveis aceitáveis os riscos de câncer e outras doenças decorrentes do tabagismo
passivo.
►e) O tabagismo passivo é responsável por pelo menos sete mortes diárias no Brasil, gerando altos custos aos cofres públicos
através de tratamentos e internações de pacientes no Sistema Único de Saúde e pagamento de benefícios e pensões às
famílias das vítimas.
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35 - Com relação às doenças sexualmente transmissíveis (DST) e seus sintomas, numere a coluna da direita de acordo com
sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.

Linfogranuloma venéreo.
Tricomoníase.
Herpes.

( ) Corrimento amarelo-esverdeado, com mau cheiro, dor durante o ato sexual,
ardor, ..dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais.
( ) Pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na
ponta do pênis.
( ) Lesão genital de curta duração (de três a cinco dias), que se apresenta como
uma ferida ou como uma elevação da pele.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

1 – 3 – 2.
2 – 3 – 1.
3 – 2 – 1.
2 – 1 – 3.
1 – 2 – 3.

36 - A respeito da Lei nº 8.080, de 1990, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

4.

A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter complementar.
Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho.
Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

37 - Com relação aos princípios do SUS, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da
esquerda.
1.
2.
3.

Universalidade.
Equidade.
Integralidade.

( ) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas, e cabe ao Estado assegurar
esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as
pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características
sociais ou pessoais.
( ) Diminuição de desigualdades: apesar de todas as pessoas possuírem direito aos
serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em
outras palavras, investir mais onde a carência é maior.
( ) As pessoas são consideradas como um todo, atendendo a todas as suas
necessidades. Deve haver articulação da saúde com outras políticas públicas, para
assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham
repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

1 – 2 – 3.
1 – 3 – 2.
2 – 3 – 1.
3 – 2 – 1.
2 – 1 – 3.

38 - Com relação aos Princípios Organizativos do SUS, assinale a alternativa correta.
a)

Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis decrescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área
geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida.
►b) Conselhos e Conferências de Saúde têm por finalidade formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de
saúde.
c) No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser centralizada até a Federação, ou seja, devem ser fornecidas à Unidade
Federativa condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer a função de prestar serviços com maior
qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
d) Cada esfera de governo apresenta suas decisões e atividades para outra esfera superior, no caso a Federação, respeitando
os princípios gerais e a participação da sociedade.
e) Cada esfera pública tem seu próprio comando, sendo ele dividido entre as esferas Municipais, Estaduais e Federais.

10/10

39 - Com relação ao Código de Ética Médica, assinale a alternativa correta.
►a) O médico deve esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames,
intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplantes de órgãos.
b) Em caso de transplante e doação, é permitido ao médico participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou
de tecidos humanos, desde que com o consentimento do doador e dos seus familiares.
c) O médico pode retirar órgão de doador vivo, desde que este seja juridicamente incapaz e tenha autorização de seu
representante legal.
d) O médico, ainda que pertencente à equipe de transplantes, pode auxiliar no processo de diagnóstico da morte ou da decisão
de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador.
e) Em caso de doação de órgãos, o médico poderá abreviar a vida do paciente, desde que haja um pedido formal, registrado em
cartório a pedido deste ou de seu representante legal.
40 - Com relação ao Código de Ética Médica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) É permitido ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua natureza, valendo-se
de sua profissão, desde que seja para elucidação de dúvidas da população.
( ) Para fins de auxílio e orientação à população, é permitido ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por meios
de comunicação de massa, tais como programas de televisão.
( ) É vedado ao médico deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

V – F – F.
V – V – F.
F – F – V.
F – V – V.
F – V – F.

LAUDO PERICIAL
Candidato ao cargo de policial, masculino, relata em um exame admissional que possui visão monocular, uma vez que não
enxerga com o olho direito. Tendo em vista o uso de arma de fogo na profissão, comente qual seria sua conduta no exame
admissional e justifique sua conduta.
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