
Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome
do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de
respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém questões, corretamente ordenadas de
a . As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e

.
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao

fiscal de salamais próximo.
Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o
para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão

consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de
abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação
não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro
de preenchimento por parte do candidato.

Para amarcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta . Não
é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura
óptica.

A duração das provas é de . Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por,
no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos
últimos quinzeminutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no
presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.
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ETAPA DATA

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico
www.movens.org.br, a partir das 17 horas 1.º/6/2009

2/6/2009
Das 9h às 18h

15/6/2009

Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas

Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo

CRONOGRAMA

ATENÇÃO

Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para
recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico
www.movens.org.br.

As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de
abertura do processo seletivo.

Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se
apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida
(listada nos itens do edital acima referidos).

O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a
eliminação do candidato do processo seletivo público.
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COnHECIMEnTOs 
GERAIs

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 

Secretaria de Estado de Saúde
Gerência de Licitações

TERMO DE REFERÊNCIA 34/2009

Proposta: Contratação de empresa para o fornecimento 
de tiras reativas e lancetas para determinação de glicemia 
em servidores diabéticos (tipos 1 e 2), com cessão de 
equipamentos.
Justificativa: Após pesquisas feitas no ambiente laboral 
desta Secretaria pela Comissão Acadêmica de Diabetes, 
constatou-se um elevado número de servidores diabéticos. 
As manifestações da doença têm ocasionado absentismo 
e acidentes de trabalho. No intuito de zelar pela saúde do 
trabalhador, a Gerência de Recursos Humanos implementou 
programa que demanda controle de glicemia, mas a  
quantidade de material para coleta sanguínea em estoque é 
insuficiente para garantir o abastecimento das unidades da 
Secretaria de Estado de Saúde. A cessão de equipamentos 
justifica-se pela prerrogativa do controle da doença por 
parte do próprio servidor, não onerando, assim, os trabalhos 
da Enfermaria. 

Questão 1

No que diz respeito aos aspectos lingüísticos do texto, 
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – Na oração “constatou-se um elevado número de 
servidores diabéticos” (linha 10), seriam mantidos 
os sentidos do texto e a correção gramatical caso a 
forma verbal “constatou-se” fosse substituída por foi 
constatado.

II – Na linha 11, a forma verbal “têm” está empregada 
inadequadamente, pois se refere à “doença” e, 
portanto, deveria ser grafada sem o acento.

III – A retirada da vírgula imediatamente após “onerando” 
(linha 19) acarretaria erro gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a 

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Questão 2

Acerca das idéias e dos aspectos lingüísticos do 
texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou  
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A falta ao trabalho e os acidentes laborais são 
decorrentes das complicações ocasionadas pela 
diabetes.

II – É vantagem para a rede de saúde fornecer 
equipamentos de controle de glicemia, pois não 
sobrecarrega os servidores da enfermaria.

III – É possível substituir a palavra “demanda” (linha 14) 
por requer sem que haja prejuízo aos sentidos do 
texto.

A seqüência correta é:

(A) V, F, V.
(B) V, V, V.
(C) V, V, F.
(D) F, V, V.

Leia o texto abaixo para responder às questões 3 e 4. 

 O conceito de “meio ambiente laboral sadio” integra 
um conceito mais amplo, o do “trabalho digno”, que deve 
ser assegurado a todo trabalhador em decorrência do 
reconhecimento de sua condição humana e de seu direito à 
dignidade, presente em todas as constituições e no direito 
internacional.
 A luta por um trabalho digno tem sido a principal 
bandeira da Organização Internacional do Trabalho, sendo 
que a exigência de que o trabalho seja prestado em um 
ambiente sadio constitui um de seus principais elementos.
 As demandas, hoje, concentram-se em frear o ritmo 
da exploração global da mão-de-obra, que tem levado ao 
aumento do número de horas trabalhadas no mundo, além 
da precarização do emprego e da deterioração do ambiente 
de trabalho, com o aumento dos acidentes de trabalho e 
das doenças profissionais.

Luiz Alberto de Vargas e Luiz Antonio Colussi. Meio ambiente laboral sadio. 

Internet: http://lavargas.sites.uol.com.br. Acesso em 11/5/2009  

(com adaptações).

Questão 3

No que se refere aos aspectos lingüísticos do texto, 
assinale a opção correta.

(A) As palavras “constituições” (linha 5) e “bandeira”  
(linha 8) estão empregadas com o sentido denotativo.

(B) Nas linhas 4 e 5, a palavra “direito” está empregada 
com sentido de prerrogativa legal.

(C) Na linha 12, o pronome “que” pode ser substituído por 
cuja sem acarretar prejuízo gramatical.

(D) Os vocábulos “sadio” (linha 1) e “digno” (linha 2) têm 
função adjetiva.

Questão 4

Quanto às idéias do texto, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – A exploração de mão-de-obra, além de ocasionar 
a escassez de emprego, tem como conseqüência a 
elevação das doenças profissionais. 

II – Atualmente, uma das reivindicações dos trabalhadores 
é a adoção de meio ambiente laboral sadio, não 
havendo demandas pela diminuição da carga horária 
laboral.

III – Em razão de sua condição humana, é prerrogativa de 
todo trabalhador a carga horária reduzida.

A seqüência correta é:

(A) V, F, F.
(B) V, V, F.
(C) V, F, V.
(D) F, V, V.
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Questão 5

Senhor Diretor,

 A Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal desenvolveu 
programa de apoio aos servidores acometidos por doenças crônicas.

 A primeira fase do programa consta de diagnóstico de diabetes, 
que será feito por meio de exame simples de sangue.

 Conhecedores da missão institucional desse Hospital, solicitamos a 
vossa senhoria a gentileza de autorizar esta Comissão a entrevistar o corpo 
de servidores da instituição, no intuito de analisar a ocorrência de diabetes 
em ambiente laboral. Em caso de confirmação da doença, nosso Núcleo de 
Apoio ao Diabético (NAD) colocar-se-á à disposição desses servidores.

 Aproveitamos o ensejo para reiterar a vossa senhoria protestos de 
consideração e apreço.

Considerando o texto acima como parte de uma correspondência oficial, assinale a opção correta.

(A) Trata-se de requerimento simples.
(B) Em razão do último parágrafo, dispensar-se-ia o uso de fecho.
(C) Nesse tipo de correspondência, a numeração de parágrafos é desnecessária.
(D) Trata-se de ofício endereçado a uma autoridade da rede de saúde.

___________________________________________________________________________________________

Considere as seguintes informações para as questões de 6 a 10.

 Todos os programas citados estão em português e configuração-padrão. Considere também que o mouse está configurado 
para pessoas destras e que informações como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo 
do mouse. 
 Não há restrições de proteção, funcionamento e uso em relação a programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 
mencionados, a menos que sejam explicitamente citadas na questão.

___________________________________________________________________________________________
Questão 6

A figura abaixo ilustra uma janela do Microsoft Word 2003, com um documento em processo de edição.

Considerando essa janela e o texto nela contido, assinale a opção correta.

(A) A opção  permite que sejam pesquisadas palavras dentro do texto.

(B) É possível a definição de um zoom personalizado, bastando para isso digitar um valor entre 10 e 500 no campo 

.

(C) Antes de imprimir o documento, a opção  deverá estar desabilitada, para que o símbolo  não seja exibido na 
impressão.

(D) Após a seleção do texto, ao clicar na opção , o texto será centralizado verticalmente.
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Considere a figura abaixo, que ilustra uma janela do Microsoft Excel 2003 sendo utilizada para a elaboração de uma 
planilha, para responder às questões 7 e 8.

Questão 7

Sabendo que a seguinte fórmula =SE(D3>6000; 

”Superou”;SE(D3>3000;”Atendeu”;”Não Atingiu”)) foi 

digitada na célula E3 e, logo depois, foi pressionada a 

tecla ENTER, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) 

ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

 

I – A fórmula dará erro de sintaxe.

II – O conteúdo exibido na célula E3 será Atendeu.

III – Ao clicar na célula D3 e apagar o seu conteúdo, vai 

ser exibido na célula E3 o valor #######.

IV – Ao clicar na célula E3 e pressionar simultaneamente 

as teclas CTRL e C, e, em seguida, clicar sobre a 

célula E4 e pressionar simultaneamente as teclas 

CTRL e V, a fórmula =SE(D4>6000;”Superou”;

SE(D4>3000;”Atendeu”;”Não Atingiu”)) será 

disponibilizada na célula E4.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F, V.

(B) F, V, V, F.

(C) V, F, F, F.

(D) V, F, V, V.

Questão 8

É possível configurar a planilha de forma que as linhas 
1 e 2 permaneçam visíveis durante a utilização da barra 
de rolagem. Assinale a opção que contém o correto 
acionamento desse recurso.

(A) Clicar na célula A2 e, em seguida, acionar o menu 
Ferramentas e clicar na opção Congelar Painéis.

(B) Clicar na célula A2 e, em seguida, acionar o menu 
Janela e clicar na opção Congelar Painéis.

(C) Clicar na célula A3 e, em seguida, acionar o menu 
Janela e clicar na opção Congelar Painéis.

(D) Clicar com o botão esquerdo do mouse na célula A3 e, 
em seguida, clicar na opção Congelar Painéis.

Questão 9

O Microsoft Word 2003 possibilita a proteção de 
documentos, limitando o acesso a eles e restringindo as 
alterações que outros usuários podem realizar.  Acerca 
do recurso Proteger Documento, julgue os itens abaixo 
e, em seguida, assinale a opção correta.

I – É possível a configuração de senha.
II – É possível permitir apenas a configuração de 

comentários no documento.
III – É possível limitar a formatação para apenas uma 

seleção de estilos.
IV – É possível ocultar o documento, tornando-o invisível 

a outros usuários.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
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Questão 10

Acerca do Internet Explorer 6.0 (IE6) e dos conceitos de 
internet, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – O botão Limpar Histórico permite que seja excluído 
todo o histórico de páginas visitadas ou as páginas 
visitadas em determinado intervalo de tempo.

II – Por meio do botão Configurações, é possível a 
definição do espaço em disco a ser usado para os 
arquivos temporários da internet.

III – Por meio da guia Privacidade, é possível o bloqueio 
de exibição das janelas pop-up.

IV – O supervisor de conteúdo, disponível na guia 
Conteúdo, ajuda a controlar o tipo de conteúdo 
que o computador pode acessar na internet. Depois 
que ele for ativado, apenas o conteúdo classificado 
que atenda ou exceda os seus critérios poderá ser 
exibido.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F, F.
(B) F, V, V, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, F, F, V.

COnHECIMEnTOs 
EsPECÍFICOs

Questão 11

Em medicina do trabalho, o termo “concausa”  
refere-se a

(A) doença profissional atípica.
(B) circunstâncias que antecedem ao aparecimento da 

doença ou do acidente.
(C) fatores intrínsecos associados ao indivíduo que o 

protegem dos infortúnios.
(D) elemento que concorre com outro, formando o nexo 

entre a ação e o resultado, entre o acidente e/ou  
a doença profissional ou do trabalho e o trabalho 
exercido pelo empregado.

Questão 12

Um auxiliar de enfermagem, que trabalha há três anos 
em ambulatório de hipertensão arterial, realiza de 20 a 
30 medições de pressão arterial por dia. Ao exame físico, 
apresenta sinais de Phalen e Tinel positivos à direita. 
Esse achado refere-se à possibilidade diagnóstica de

(A) síndrome do túnel do carpo.
(B) síndrome do pronador redondo.
(C) epicondilite (cotovelo de tenista).
(D) doença de De Quervain (tenossinovite estenosante).

Questão 13

 Pedro, trabalhador da indústria de algodão, depois 
de algum tempo de permanência no trabalho, apresenta 
dificuldade respiratória, especialmente às segundas-
feiras. Esse sintoma diminui no dia seguinte e desaparece 
completamente no meio da semana, voltando a aparecer na 
segunda-feira seguinte, coincidindo sempre com a exposição 
ao ambiente de trabalho depois de um intervalo livre de 
24 a 48 horas. Ao exame de raios X, o tórax apresenta-se 
normal. 

É correto afirmar que esse relato está associado à 

(A) silicose.
(B) bissinose.
(C) antracose.
(D) asbestose.

Questão 14

Em um exame admissional de profissionais para um 
hospital, os testes complementares e as exigências 
imunológicas são relacionados ao local de trabalho 
e à função que será exercida, além do perfil de saúde 
apresentado pelo candidato. Nesse contexto, relacione 
o exame necessário, apresentado na primeira coluna, 
ao perfil de trabalho exercido, na segunda coluna, e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – exame parasitológico de fezes
II – gonadotrofina coriônica humana
III – acuidade visual
IV – vacinação antitetânica

(   ) trabalhadores da limpeza
(   ) trabalhadores da radiologia
(   ) motoristas
(   ) trabalhadores da cozinha

A seqüência correta é:

(A) I, II, III, IV.
(B) II, III, IV, I.
(C) III, I, IV, II.
(D) IV, II, III, I.
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Questão 15

Acerca do exame periódico de pacientes com sorologia 
positiva para HIV, assinale a opção correta.

(A) Se o paciente estiver sintomático, considerá-lo inapto 
definitivamente para qualquer atividade e encaminhá-
lo ao INSS para aposentadoria compulsória.

(B) Se o paciente estiver assintomático, considerá-lo apto 
com restrições a algumas atividades.

(C) Se o paciente estiver assintomático, incluí-lo no rol 
de subnormais e realizar controle clínico laboratorial a 
cada 2 anos.

(D) Deve-se encaminhar notificação ao setor de recursos 
humanos da empresa, mencionando apenas a 
Classificação Internacional de Doenças (CID).

Questão 16

Segundo o Decreto n.º 3.048/1999, o auxílio-doença será 
devido ao segurado que, depois de cumprida, quando for 
o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu 
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de

(A) 7 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.

Questão 17

 Um trabalhador, no seu horário de almoço, foi vítima 
de atropelamento por motocicleta, disso decorrendo fratura 
tibial que o afastará da atividade laboral por pelo menos 30 
dias. 

A respeito desse caso, assinale a opção correta.

(A) Trata-se de acidente de trabalho.
(B) Apenas será considerado acidente de trabalho se 

perdurarem as seqüelas da fratura.
(C) Somente será acidente de trabalho se o motociclista 

também for empregado da empresa.
(D) Não será considerado acidente de trabalho, pois 

a empresa não pode ser responsabilizada nessa 
situação.

Questão 18

Com relação à classificação dos aerossóis, relacione a 
primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – Aerossóis formados por dispersão de partículas 
sólidas, em geral com diâmetros maiores que 
1 mícron, resultantes da desintegração mecânica de 
substâncias orgânicas ou inorgânicas.

II – Aerossóis formados pela condensação, sublimação ou 
reação química e constituídos por partículas sólidas, 
em geral com diâmetros menores que 1 mícron.

III – Aerossóis resultantes da combustão incompleta de 
materiais orgânicos, geralmente com partículas de 
diâmetro menor que 1 mícron.

IV – Aerossóis constituídos por partículas líquidas 
(goticuladas), independentemente da origem, 
comumente com diâmetro entre 0,1 e 100 mícrons.

(   ) fumaças
(   ) fumos
(   ) poeiras
(   ) névoas

A seqüência correta é:

(A) II, III, I, IV.
(B) III, I, II, IV.
(C) III, II, I, IV.
(D) III, II, IV, I.

Questão 19

No que se refere à Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), assinale a opção correta.

(A) Tem como atribuição fazer avaliações quantitativas 
para identificação dos riscos.

(B) Será composta por representantes dos empregados, 
dos empregadores e do sindicato.

(C) Deve colaborar no desenvolvimento e na implementação 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), mas não do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO).

(D) Tem como atribuição realizar, periodicamente, 
verificações nos ambientes e condições de trabalho, 
visando à identificação de situações que venham 
a trazer riscos para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores.

Questão 20

Atividades com baixa freqüência de excitação e de 
grande exigência de atenção continuada, exercida em 
ambientes com isolamento social, com pouco contato 
com colegas de trabalho, e em locais com restrição dos 
movimentos corporais, são propícias 

(A) à fadiga.
(B) ao estresse.
(C) à ansiedade.
(D) à monotonia.

Questão 21

Entre os princípios e as diretrizes que norteiam a Rede 
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), 
está

(A) o estímulo à atenção especializada do trabalhador.
(B) a elaboração de leis que resguardem a saúde do 

trabalhador.
(C) a dissociabilidade entre as ações assistenciais e de 

vigilância da saúde.
(D) a participação da comunidade na gestão das ações em 

saúde do trabalhador.

Questão 22

Considerando que um médico do trabalho seja 
requisitado para participar da perícia de um empregado 
afastado para tratamento de hanseníase, assinale a 
opção correta.

(A) O médico deverá revelar ao setor de recursos 
humanos da empresa o diagnóstico, uma vez que o 
seu silêncio pode colocar em risco a saúde dos outros 
empregados.

(B) Na hipótese do falecimento do trabalhador, não há 
restrição ética em divulgar a causa.

(C) Caso seja seu paciente, o médico não poderá participar 
da perícia.

(D) Ao referendar o caso ao SUS, o médico pode utilizar 
formulários de instituições públicas para atestar fatos 
verificados em clínica privada, mas somente nesse 
caso.
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Questão 23

No processo de análise de um ambiente de insalubridade 
ou periculosidade, são utilizados equipamentos de 
medição. Acerca desse tema, relacione os equipamentos, 
na primeira coluna, às suas funções, na segunda, e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – decibelímetro
II – luxímetro
III – bomba de amostragem gravimétrica
IV – árvore de termômetros

(   ) medição de luminosidade
(   ) medição de ruídos
(   ) coleta de poeiras minerais
(   ) medição de calor

A seqüência correta é:

(A) I, II, III, IV.
(B) II, I, III, IV.
(C) II, III, I, IV.
(D) II, IV, I, III.

Questão 24

 Ao analisar a insalubridade do serviço de anatomia 
patológica de um hospital, o médico do trabalho nota 
que existem 3 níveis de função: médicos especialistas 
em patologia, técnicos em patologia e funcionários 
administrativos que não têm contato com material humano. 
Esse serviço realiza análise histopatológica de peças 
cirúrgicas e eventualmente necropsias. 

Considerando essas informações e o que dispõe a  
NR-15, assinale a opção correta quanto à classificação 
do grau de insalubridade e à percepção do adicional.

(A) Trata-se de adicional de insalubridade de grau médio, 
a que todos os profissionais do setor terão direito.

(B) Trata-se de adicional de insalubridade de grau médio, 
a que terão direito os médicos e técnicos, mas não os 
funcionários administrativos.

(C) Trata-se de adicional de insalubridade de grau máximo, 
a que todos os profissionais do setor terão direito.

(D) Trata-se de adicional de insalubridade de grau máximo, 
a que terão direito os médicos e técnicos, mas não os 
funcionários administrativos.

Questão 25

A respeito dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), assinale 
a opção correta.

(A) A elaboração de planos de controle de efeitos de 
catástrofes não está incluída nas atividades do 
SESMT.

(B) O dimensionamento desses serviços vincula-se à 
gradação do risco da atividade principal e ao número 
total de empregados do estabelecimento.

(C) Ao profissional especializado em medicina do trabalho 
é permitido o exercício de outras atividades médicas 
na empresa durante o horário de sua atuação nos 
SESMT.

(D) O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do 
trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar, 
no mínimo, 3 horas (tempo parcial) ou 4 horas (tempo 
integral) por dia para as atividades dos SESMT.

Questão 26

 João, enfermeiro do centro cirúrgico há 2 anos, 

submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), vem apresentando quadro de dermatite eczematosa 

nas mãos. O prurido inicial ocorre em 5 minutos após o 

contato com a luva de látex e as erupções cutâneas ocorrem 

após 60 minutos da remoção das luvas. 

Considerando o caso descrito, assinale a opção correta.

(A) Os testes cutâneos são mais importantes que a história 

ocupacional para estabelecer o nexo causal.

(B) Não se trata de dermatose ocupacional e, sim, de 

predisposição intrínseca do indivíduo.

(C) Pessoas ocupacionalmente expostas a luvas de  

borracha com talco têm risco aumentado de  

desenvolver rinoconjuntivite e asma.

(D) Devem ser pesquisadas outras causas, uma vez que 

o empregado já trabalha com luvas há 2 anos, o que 

afasta a suspeita clínica de alergia ao látex.

Questão 27

 Ana, médica infectologista e regida pela CLT, adquire 

tuberculose pulmonar, provavelmente pelo seu contato com 

paciente infectado que esteve internado nos últimos meses 

na enfermaria. O médico fornece uma licença de 30 dias. 

Com relação ao caso descrito, assinale a opção correta. 

(A) Essa profissional, após seu retorno ao trabalho, terá 

estabilidade no emprego pelo período de um ano.

(B) Em bases técnicas, a incapacidade laborativa nesse 

caso é total e irreversível.

(C) Esse tipo de licença desencadeará a concessão do 

benefício auxílio-doença, cujo valor corresponde a 

91% do salário de benefício.

(D) O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e 

o acidente de trabalho exigem a carência de 12 

contribuições mensais.

Questão 28

No que se refere a geladura, frostbite ou lesão por 

congelação, assinale a opção correta.

(A) Enquadram-se no Grupo II da Classificação de 

Schilling.

(B) Trabalhadores portadores de doença venosa não 

devem ser expostos ao frio.

(C) A lesão por congelamento não deve ser tratada com 

reaquecimento imediato.

(D) Após um quadro de geladura, os membros afetados 

podem permanecer sensíveis ao frio durante certo 

tempo, ou permanentemente, e pode ocorrer o 

fenômemo de Raynaud secundário.
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Questão 29

No tocante à investigação epidemiológica e à intervenção 
sanitária em saúde do trabalhador, assinale a opção 
correta.

(A) As informações provenientes da base sindical não 
devem ser levadas em consideração pelo viés político 
para com o empregador.

(B) O evento sentinela visa apresentar uma resposta 
ampliada às demandas que chegam à vigilância e deve 
sofrer intervenções pontuais.

(C) É um conjunto de ações que visa identificar os fatores 
de risco ocupacionais, estabelecer medidas de controle 
e prevenção e avaliar os serviços de saúde de forma 
permanente, visando à transformação das condições 
de trabalho e à garantia da qualidade da assistência à 
saúde do trabalhador.

(D) Deve-se adotar como método de trabalho a fiscalização 
unidisciplinar, em que cada profissional (médico, 
engenheiro e agente de higiene e segurança) efetua 
inspeções isoladamente.

Questão 30

 Ao iniciar sua função como médico do trabalho de 
uma fábrica de baterias, Dr. Afonso identificou todos os 
empregados recém-admitidos e os acompanhou por 3 anos. 
Nesse período, ele observou que 5% dos trabalhadores 
que realizavam a reciclagem de carcaças de baterias 
apresentaram intoxicação por chumbo. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que 
esse é um estudo do tipo

(A) coorte.
(B) transversal.
(C) randomizado.
(D) caso controle.


