
CONCURSO PÚBLICO

EMGEPRON
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

EDITAL Nº 01/2021

Duração: 03h00min (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme a)

distribuição abaixo:

 b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra 

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as 
letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar 
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu 
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir 
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência 
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES, a partir de 01 (uma) hora para o 
término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o 
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu 
CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine 
o  seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Exemplo: A C D
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto l ( para as questões de 1 a 10)

Pandemia reverte progressos na                    
igualdade de gênero

    
 A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM) em seu relatório Global Gender Gap de 2021, 
d i vu lgado  nes ta  quar ta - fe i ra  (31 /03 ) .  As 
consequências, segundo o órgão, podem ser 
duradouras.
 O índice anual, que rastreia a evolução de 
lacunas na paridade de gênero desde 2006, avalia o 
progresso na obtenção da igualdade de gênero em 
quat ro  es feras  pr inc ipa is :  par t i c ipação e 
oportunidade econômica, realização educacional, 
saúde e sobrevivência e representação política.
 A lacuna global de paridade de gênero está 
atualmente 68% fechada, de acordo com o relatório 
deste ano, que abrangeu 156 países. Isso representa 
uma redução de meio ponto percentual em relação ao 
ano anterior. Continuando nesse ritmo, levará 133,4 
anos para alcançar a paridade global entre homens e 
mulheres.
 Segundo o documento, o declínio mundial na 
paridade de gênero foi impulsionado principalmente 
pelo fraco desempenho em grandes economias 
avançadas e emergentes.
 Neste contexto, o coronavírus foi apontado como 
parcialmente responsável por reabrir essas lacunas.           
Dados preliminares sugerem que as consequências 
econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a 
ala feminina, com 5% de todas as mulheres que 
tinham alguma ocupação tendo perdido seus 
empregos até o momento, em comparação com 3,9% 
dos homens. Outros dados também mostraram um 
declínio significativo no número de mulheres 
contratadas para cargos de liderança, revertendo o 
progresso recente em um a dois anos.
 A crise sanitária provocada pela covid-19 também 
acelerou a digitalização e a automação, levando a 
rápidas inovações no mercado de trabalho. Mas os 
dados indicam que as disparidades de gênero são 
mais prováveis justamente no setor de inovação 
tecnológica. As mulheres, segundo o relatório, 
representam um terço ou menos da força de trabalho 
nos setores de computação em nuvem, engenharia e 
dados e inteligência artificial. A baixa chegada de 
novos talentos em tais setores é um sinal de que a 
proporção de mulheres que ingressam aumentou 
apenas marginalmente, ou mesmo caiu, nos últimos 
anos.
 Dos oito setores de empregos analisados, apenas 
dois ("Pessoas e Cultura" e "Produção de Conteúdo") 

alcançaram a paridade de gênero. Enquanto isso, as 
m u l h e r e s  c o n t i n u a m  s e v e r a m e n t e  s u b -
representadas em muitos setores. Um novo indicador 
introduzido este ano aponta inclusive que é ainda 
mais difícil para as mulheres fazerem a transição para 
campos onde elas já estão sub-representadas.
 No contexto da pandemia, as mulheres também 
estão mais propensas ao estresse devido a uma 
longa "dupla jornada" de trabalho remunerado e não 
remunerado, devido ao fechamento de escolas e à 
oferta limitada de serviços de assistência. Este seria 
outro obstáculo para as mulheres conquistarem 
posições de liderança ou ingressarem em novos 
setores.
 As condições agravadas pela pandemia, adverte 
o relatór io,  podem deixar "c icatr izes" nas 
oportunidades econômicas para as mulheres no 
futuro.
 Com apenas 22,3% de sua lacuna fechada, a 
representação política é a menos desenvolvida das 
quatro lacunas de gênero analisadas pelo FEM. A 
diferença aumentou 2,4 pontos percentuais desde o 
relatório do ano passado. Em todos os países 
avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% 
dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento e 
22,8% dos mais de 3,4 mil ministros em todo o 
mundo. No ritmo atual, levará 145,5 anos para 
alcançar a paridade de gênero na esfera política.
 Participação e oportunidade econômica, por sua 
vez, compõem a segunda lacuna de menor evolução. 
Após um ano de ligeira melhora, o índice mais recente 
mediu a lacuna como 58% fechada. Por enquanto, 
serão necessários 257,2 anos para que a 
participação e as oportunidades econômicas sejam 
iguais para homens e mulheres.
 Quando se trata de realização educacional, 
saúde e sobrevivência, entretanto, as lacunas estão 
quase fechadas. A lacuna global de realização 
educacional entre homens e mulheres, por exemplo, 
encontra-se 96,3% fechada. No ritmo atual, a 
paridade total deve ser alcançada em 13 anos, sendo 
que 30 países já a conquistaram.
 Já a lacuna de saúde e sobrevivência está 95,6% 
fechada atualmente, após um pequeno declínio no 
ano passado (não relacionado à covid-19). O tempo 
que levará para o fechamento dessa lacuna não foi 
definido.
 Pelo décimo segundo ano consecutivo, a Islândia 
foi classificada como o país com maior igualdade de 
gênero no mundo.
 A Europa Ocidental continuou sendo a região que 
mais progrediu em direção à paridade de gênero, com 
77,5% da lacuna fechada, seguida pela América do 
Norte, com 76,4%. Por outro lado, com apenas 61,5% 
de lacunas fechadas, o Oriente Médio e o Norte da 
África foram novamente as regiões que têm um 
caminho mais longo pela frente.
 Os maiores avanços deste ano foram observados 
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na Lituânia, Sérvia, Timor-Leste, Togo e Emirados  
Árabes Unidos. Timor-Leste e Togo ficaram entre os 
únicos quatro países (incluindo a Costa do Marfim e a 
Jordânia) que conseguiram melhorar suas lacunas de 
participação e oportunidade econômica em pelo 
menos um ponto percentual desde o último relatório.
 Para alcançar um futuro com maior igualdade 
entre homens e mulheres, o FEM recomenda um 
maior investimento no setor de cuidados, bem como 
políticas de licenças iguais para homens e mulheres.  
Políticas e práticas direcionadas também são 
necessárias para superar a segregação ocupacional 
por gênero. Por último, o relatório apela para políticas 
de requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais 
para contratação e promoções.

(Adaptado de: dw.com/pt-br)

1. No quinto parágrafo, um dos critérios utilizados 
para comparação do aumento da desigualdade de 
gênero, no contexto da pandemia, é:

A) índice de reajuste de salários
B) percentual de perda de empregos
C) acesso a planos de saúde privados
D) forma de ingresso em curso superior

2. No segundo parágrafo, o emprego dos dois-
pontos tem o objetivo de:

A) apresentar uma sequência em gradação
B) introduzir uma enumeração de elementos
C) sintetizar um conjunto de aspectos indicados
D) estabelecer comparação entre grupos de fatores

3. No sétimo parágrafo, a segunda frase é 
introduzida e ligada à primeira por expressão que tem 
o valor de:

A) simultaneidade
B) conformidade
C) probabilidade
D) finalidade

4. No oitavo parágrafo, o conectivo que pode ser 
usado para unir a segunda frase à primeira, 
explicitando a relação de sentido estabelecida, é:

A) entretanto
B) embora
C) logo
D) se

5. “Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para 
alcançar a paridade global entre homens e mulheres” 
(3º parágrafo). 
Reescrevendo o trecho inicial, a formulação que 
mantém o sentido original é:

A) ainda que continue nesse ritmo 
B) a fim de continuar nesse ritmo
C) antes de continuar nesse ritmo
D) caso continue nesse ritmo

6. Nas frases acima, os verbos “seria” e “levará” 
encontram-se, respectivamente, nos seguintes 
tempo e modo:

A) pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do 
subjuntivo 

B) futuro do pretérito do indicativo/futuro do presente 
do indicativo

C) futuro do presente do indicativo/pretérito 
imperfeito do subjuntivo

D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo/futuro do 
pretérito do indicativo

7. Uma expressão verbal na voz passiva encontra-
se em:

A) “as consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres”

B) “As mulheres, segundo o relatório, representam 
um terço ou menos da força de trabalho nos 
setores de computação em nuvem”

C) “Por enquanto, serão necessários 257,2 anos 
para que a participação e as oportunidades 
econômicas sejam iguais para homens e 
mulheres”

D) “o declínio mundial na paridade de gênero foi 
impulsionado pr incipalmente pelo fraco 
desempenho em grandes economias avançadas 
e emergentes” 

“Este seria outro obstáculo para as mulheres 
conquistarem posições de l iderança ou 
ingressarem em novos setores” (8º parágrafo)
“O tempo que levará para o fechamento dessa 
lacuna não foi definido” (13º parágrafo)

Trecho para a questão 6.
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8. Um verbo transitivo indireto é apresentado em:

A) “A pandemia do coronavírus reverteu o progresso 
global no alcance da igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial 
(FEM)” (1º parágrafo)

B) “Dados  p re l im ina res  suge rem que  as 
consequências econômicas e sociais da 
pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% 
de todas as mulheres” (5º parágrafo)

C) “Em todos os países avaliados, as mulheres 
representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 
mil assentos no parlamento” (10º parágrafo)

D) “Por último, o relatório apela para políticas de 
requalificação e práticas gerenciais em meio de 
carreira que incorporem práticas sólidas e 
imparciais para contratação e promoções” (17º 
parágrafo)

9. A palavra formada a partir de um verbo é: 

A) região
B) inovação
C) transição
D) condição

10. Uma paroxítona se encontra acentuada em:

A) gênero
B) índices
C) prováveis
D) econômicas

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um funcionário resolveu criar senhas com uma 
sequência de 3 das 8 letras da sigla EMGEPRON. 
Por exemplo, MEE, GMN e EME são três diferentes 
senhas. O número máximo de senhas distintas que 
esse funcionário poderá criar é igual a:

A) 318
B) 336
C) 384
D) 392

12. Admite-se que a probabilidade de um candidato 
passar em um concurso seja 2%. Se dois irmãos 
fazem esse concurso, a probabilidade de apenas um 
passar é igual a:

A) 2%
B) 1%
C) 1,96%
D) 3,92%

13. Cerca de 38 funcionários de uma empresa 
responderam um questionário com três perguntas de 
múltipla escolha. O resultado obtido foi:

Ÿ 18 funcionários acertaram a questão número1;
Ÿ 25 acertaram a questão número 2;
Ÿ 30 acertaram a questão número 3;
Ÿ 10 acertaram as três questões;
Ÿ 13 acertaram somente uma das questões;
Ÿ nenhum errou as três questões. 

Se n é o número de funcionários que acertaram 
somente duas questões desse teste, a soma dos 
algarismos de n é igual a:

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

14. Na proposição “André é analista de sistema e 
Raul é engenheiro”, o conectivo lógico utilizado 
denomina-se:

A) condicional
B) bicondicional
C) disjunção
D) conjunção

15. A negação de “Camila é advogada ou Bruno é 
analista técnico” está corretamente indicada na 
seguinte opção:

A) Camila não é advogada ou Bruno não é analista 
técnico.

B) Camila não é advogada e Bruno não é analista 
técnico.

C) Camila não é advogada ou Bruno é analista 
técnico.

D) Camila não é advogada e Bruno é analista 
técnico.
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16. Um gerente de produção fez a seguinte 
declaração:

“Se o funcionário é bem remunerado, então a 
produção é alta.”

Uma proposição logicamente equivalente à do 
gerente está indicada na seguinte opção:

A) Se a produção não é alta, então o funcionário não 
é bem remunerado.

B) Se a produção não é alta, então o funcionário é 
bem remunerado.

C) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção não é alta.

D) Se o funcionário não é bem remunerado, então a 
produção é alta.

17. Sejam A, B e C três conjuntos distintos e não 
vazios tal que B   C = A. Pode-se afirmar 
corretamente que C   (B – A) é igual ao seguinte 
conjunto:

A) 
B) B     C
C) A     C
D) C

18. Considere as proposições:

Os valores lógicos verdade (V) e falsidade (F) das 
proposições p e q são, respectivamente:

A) V e V
B) F e F
C) V e F
D) F e V

p : O número de permutações simples de 5 
elementos distintos é igual a 120.
q :  O conjunto A={1;2;3;4;5} possui 20 
subconjuntos distintos com 3 elementos.

19. Retira-se de uma caixa 2/3 do total de n bolas e 
em seguida 1/5 do restante. Se nessa caixa restaram 
exatamente 12 bolas, na primeira retirada saiu a 
seguinte quantidade de bolas:

A) 5
B) 15
C) 30
D) 45

20. Em um grupo de 20 analistas de projetos, todos 
falam inglês ou francês. Se 18 falam inglês e 16 falam 
francês, escolhendo-se ao acaso um desses 
analistas, a probabilidade de ele falar apenas um dos 
idiomas é igual a:

A) 20%
B) 30%
C) 50%
D) 70%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo a legislação previdenciária vigente, 
m a n t é m - s e  a  q u a l i d a d e  d e  s e g u r a d o , 
independentemente de estar contribuindo ou não, 
até:

A) 8 meses após o livramento, o segurado retido ou 
recluso

B) 10 meses após a cessação das contribuições, o 
segurado facultativo

C) 12 meses após cessar a segregação, o segurado 
acome t i do  de  doença  de  seg regação 
compulsória

D) 14 meses após o licenciamento, o segurado 
incorporado às Forças Armadas para prestar 
serviço militar

22 . No âmbito do  Programa de Qualidade de Vida, 
o Serviço Social tem por objetivo desenvolver ações 
voltadas para o bem-estar do trabalhador, de caráter 
informativo, educativo e preventivo, contribuindo para 
melhoria da qualidade de vida, valorização pessoal e 
resgate da cidadania. Um dos objetivos específicos 
do Serviço Social é:

A) e x e c u t a r  a t e n d i m e n t o  a o s  f a m i l i a r e s 
rotineiramente

B) divulgar os exames dos atendimentos médicos 
satisfatórios dos trabalhadores

C) desenvolver pesquisas que avaliem o bem-estar 
físico, psíquico e social  dos trabalhadores sem 
executar intervenções

D) planejar, elaborar, implementar e executar 
programas e projetos referentes à política do 
serviço social
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23. A terminologia adotada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) para padronizar os procedimentos 
normativos, conforme o disposto no Regulamento 
Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), correta é 
que:

A) evento significa a manifestação de doença ou 
uma ocorrência que apresente potencial para 
causar doença

B) d o e n ç a  s i g n i fi c a  u m  e s t a d o  c l í n i c o , 
independentemente de origem ou fonte, que 
possa representar um fator de risco significativo 
para enfermidade

C) emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) significa um evento 
extraordinário que constitui risco para a saúde 
privada deste país por meio da propagação 
nacional de doenças que, potencialmente, 
requerem uma respos ta  in te rnac iona l , 
coordenada

D) emergência de Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) significa um evento que 
apresente risco de propagação ou disseminação 
de doenças apenas nos municípios com 
priorização das doenças de notificação imediata e 
o u t r o s  e v e n t o s  d e  s a ú d e  p ú b l i c a , 
independentemente da natureza ou origem, 
depois de avaliação de risco, e que possa 
necessitar de resposta estadual

24. Dentre as obrigações que o empregador e o 
empregado  devem obse rva r  no  uso  dos 
equipamentos de proteção individual (EPI), é 
responsabilidade do empregador:

A) encarregar-se da guarda e conservação dos EPI
B) adquirir o EPI adequado ao risco de cada 

atividade
C) utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se 

destina
D) comunicar qualquer alteração que torne o EPI 

impróprio ao uso

25. Quanto aos exames médicos ocupacionais, 
uma finalidade voltada aos empregados e, não, a 
empregadores é:

A) a redução de acidentes potencialmente graves
B) a redução do absenteísmo motivado por doença
C) evitar as implicações legais pela falta de 

atendimento à sua obrigatoriedade
D) garantir a manutenção das condições de saúde 

para o desempenho da função

26. O Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) possui caráter prevencionista 
e tem como objetivo principal a promoção e 
preservação da saúde dos empregados. Os exames 
médicos devem ser elaborados em função dos riscos 
aos quais os trabalhadores estarão submetidos 
d u r a n t e  s u a  a t i v i d a d e  l a b o r a l ,  h a v e n d o 
obrigatoriedade de realização e registro dos exames:

A) periódicos, admissionais, demissionais, de 
mudança de função e de retorno ao trabalho

B) periódicos, ocupacionais, demissionais, de 
mudança de função e de retorno ao trabalho

C) periódicos, ocupacionais, demissionais, de 
mudança de função e de reabilitação profissional

D) periódicos, admissionais, de aposentadoria, de 
mudança de função e de reabilitação profissional

27. São formas clínicas manifestadas no ser 
humano, quando acometido pelo carbúnculo (antraz), 
além da cutânea:

A) a linfática e a muscular
B) a pulmonar e a neuromuscular
C) a pulmonar e a gastrointestinal
D) a neuromuscular e a gastrointestinal

28.Um colaborador procurou médico do trabalho, 
quando apresentou sintomas de trismo e espasmos 
musculares 7 dias após corte em braço direito. 
Associavam-se a esses sinais  irritabilidade, dores 
nas costas e nos ombros, evoluindo com hipertonia 
generalizada e contraturas. O paciente nega contato 
com animais. O diagnóstico mais provável é:

A) raiva
B) tétano
C) botulismo
D) síndrome de Parkinson

29. Um colaborador, que trabalha em zona 
endêmica de dengue, apresentou sintomas típicos, 
relatando febre alta de início abrupto, cefaleia 
intensa, dor retroocular, artralgias e manifestaçoẽs 
gastrintestinais, como vômitos e anorexia. A 
possibilidade de se tratar da dengue hemorrágica 
deve ser suspeitada, caso apresente a seguir o 
seguinte sintoma: 

A) mialgias
B) hipertensão
C) choque hipovolêmico
D) pulso cheio e dicrótico 
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30. Além de considerar a proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais, o objetivo do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) é: 

A) a proteção da saúde e da integridade física dos 
trabalhadores

B) a realização de relatórios de antecipação dos 
riscos ambientais

C) o reconhecimento de riscos no meio ambiente e 
no ambiente de trabalho

D) o tratamento de doenças com controle da 
integridade física dos trabalhadores

31. O Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) é de responsabilidade:

A) da indústria
B) da governo
C) do empregado
D) do empregador

32. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, - 
MTE, são consideradas atividades ou operações 
perigosas, aquelas que impliquem risco acentuado 
em virtude de exposição permanente do trabalhador.  
O MTE NÃO configura como perigosas atividades 
nas quais durante sua jornada laboral, o trabalhador 
está exposto a:    

A) vibrações
B) explosivos
C) inflamáveis
D) energia elétrica

33.  A insalubridade é definida em função do grau do 
agente nocivo, levando em conta ainda o tipo de 
atividade desenvolvida pelo empregado no curso de 
sua jornada de trabalho, observados os limites de 
tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos 
tempos de exposição durante a jornada. Pode ser 
classificada nos graus máximo, médio e mínimo, 
respectivamente, conforme prevê artigo 192 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Um 
exemplo de grau máximo, quando considerado em 
nível insalubre, é:

A) frio
B) ruído 
C) vibração
D) poeira mineral

34.  A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 
IX, considera o horário noturno, nas atividades 
urbanas, o trabalho realizado entre as:

A) 20:00 horas de um dia e as 5:00 horas do dia 
seguinte

B) 21:00 horas de um dia e as 5:00 horas do dia 
seguinte

C) 22:00 horas de um dia e as 5:00 horas do dia 
seguinte

D) 23:00 horas de um dia e as 5:00 horas do dia 
seguinte

35.  São s in tomas esperados da doença 
descompressiva:

A) paralisia, fraqueza, formigamento e dificuldade 
respiratória

B) paralisia, lacrimejamento, formigamento e 
dificuldade respiratória

C) prurido, fraqueza, formigamento e dor nas 
articulações e membros

D) prurido, lacrimejamento, formigamento e dor nas 
articulações e membros

36. Em termos gerais, os indicadores básicos de 
saúde são medidas que possuem informação 
relevante sobre determinados atributos e dimensões 
do estado de saúde, bem como do desempenho do 
sistema de saúde. A validade de um indicador é 
determinada por sua:

A) sensibilidade e sua relevância
B) sensibilidade e sua especificidade
C) mensurabilidade e sua capacidade
D) mensurabilidade e sua especificidade

37. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 
tem por objetivo principal fornecer informações para o 
trabalhador quanto às condições ambientais de 
trabalho, para habilitação de benefícios e serviços 
previdenciários, em particular, o benefício de:

A) auxílio-doença
B) auxílio-acidente
C) aposentadoria especial
D) reabilitação profissional
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38. A medicina preventiva foi transportada para 
dentro de indústrias, fábricas e escritórios com o 
intuito de melhorar a qualidade de vida dos 
funcionários. Pode-se citar como exemplo de 
medicina preventiva:

A) o programa de cuidados paliativos
B) o tratamento de doenças ocupacionais
C) o tratamento de doenças em contactantes 

domiciliares
D) a extensão do programa de vacinação dos 

funcionários para seus familiares

39. São exemplos dos efeitos sobre a saúde do 
trabalhador exposto ao trabalho em temperaturas 
extremas como fatores de risco:

A) surdez e zumbidos
B) desidratação e câimbras
C) cefaleia e discromatopsias
D) resfriados e gastroenterites

40. Ao se considerar a classificação proposta por 
Schilling, um exemplo a seguir categorizado como 
Schilling II, ou seja, o trabalho como fator contributivo 
mas não necessário é:

A) câncer
B) bronquite crônica
C) dermatite de contato
D) intoxicação por chumbo

41. O ruído é um importante fator de risco 
ocupacional para agravamento da saúde do 
trabalhador exposto. A perda auditiva induzida por 
ruído (PAIR) é a perda provocada pela exposição por 
tempo prolongado ao ruído e configura-se como uma 
perda auditiva do tipo: 

A) mista, geralmente bilateral, reversível e 
independente do tempo de exposição ao ruído

B) mista, geralmente unilateral, reversível e  
progressiva com o tempo de exposição ao ruído

C) neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível 
e progressiva com o tempo de exposição ao ruído

D) neurossensor ia l ,  geralmente uni latera l , 
irreversível e independente do tempo de 
exposição ao ruído

42. A Saúde do Trabalhador é um campo da saúde 
coletiva que compreende práticas interdisciplinares e 
interinstitucionais. E é por meio da Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador (PNST) que são definidos 
os princípios, as diretrizes e as estratégias para o 
desenvolvimento das ações de atenção integral à 
Saúde do Trabalhador, visando a:

A) p romoção e  a  pro teção da saúde dos  
trabalhadores e a redução da natalidade

B) promoção e  a  pro teção da saúde dos  
trabalhadores e a redução da morbimortalidade

C) monitorização e o tratamento das doenças dos 
trabalhadores e a redução da mortalidade

D) monitorização e o tratamento das doenças dos 
trabalhadores e a redução da morbimortalidade

43. Ao atender um trabalhador com queixa e um 
quadro clínico compatível de cervicalgia, o médico 
assistente questiona sobre possíveis agentes 
etiológicos ou fatores de risco de natureza 
ocupacional que podem estar envolvidos. Um 
aspecto que, nesse caso NÃO precisa ser abordado 
é:

A) o ritmo de trabalho penoso
B) as condições difíceis de trabalho
C) as posições forçadas e gestos repetitivos
D) a exposição ao cianeto de hidrogênio ou seus 

derivados 

44. Uma doença que consta na lista de doenças 
infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, 
de acordo com a Portaria/MS nº 1.339/1999, é a:

A) candidiáse
B) cisticercose
C) toxoplasmose
D) esquistossomose

45. A relação correta entre agente ou fator de risco 
de natureza ocupacional com a doença que pode 
estar relacionada é:

A) arsênio - afacia
B) benezo - leucemias
C) cromo - mielodisplasias
D) iodo - parkinsonismo secundário
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46.  Um colaborador se queixa de vertigem intensa, 
náuseas, vômitos e hipoacusia. Apresenta otite 
média não supurativa de repetição, com observação 
de perfuração da membrana timpânica na orelha 
esquerda, ao exame físico. Ao direcionar a anamnese 
ocupacional, o fator risco que deve ser questionado 
ao paciente é se trabalha com:

A) fósforo
B) chumbo
C) vibrações
D) ar comprimido

47. Algumas doenças estão associadas à exposição 
ocupacional a agentes ou fatores de risco. O agente 
etiológico de risco associado à agranulocitose é:

A) flúor 
B) mercúrio
C) radiações ionizantes
D) dissulfeto de carbono

48. Uma doença  que NÃO está relacionada à 
exposição ocupacional à sílica livre é a:

A) arritmia
B) cor pulmonale
C) pneumoconiose
D) síndrome de Caplan

49. O equipamento de proteção individual (EPI), de 
fabricação nacional ou importado, só poderá ser 
posto à venda ou utilizado se apresentar uma 
indicação expedida pelo órgão nacional competente 
em matéria de segurança e saúde no trabalho do 
MTE, a saber:

A) a Licença de Aprovação (LA)
B) o Certificado de Aprovação (CA)
C) a Licença dos Equipamentos (LE)
D) o Certificado de Autorização (CA)

50. O laudo técnico das condições do ambiente de 
trabalho (LTCAT) é obrigatório para todas empresas. 
Trata-se de um programa regulamentado pela 
previdência social, cuja  finalidade é:

A) minimizar ou eliminar os riscos presentes no 
ambiente de trabalho

B) minimizar e caracterizar individualmente cada um 
dos riscos presentes no ambiente de trabalho 

C) documentar e comprovar que o trabalhador 
esteve exposto a determinados riscos durante o 
período de permanência na empresa

D) documentar e comprovar que o trabalhador 
sofreu lesão física relacionada a determinados 
riscos durante o período de permanência na 
empresa
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