
 

 
 

 

 

MEDICINA DO TRABALHO 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 
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1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

 

Cientistas desenvolvem adesivo que pode 

permitir ultrassom via celular 

 

Cientistas do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) desenvolveram adesivo 

capaz de realizar ultrassom. De acordo com 

informações de artigo publicado pela revista 

científica "Science", publicadas nessa quinta-

feira, 28, o dispositivo funciona com a 

aderência na pele. Após a ativação, o item 

fornece imagens nítidas do coração, pulmões e 

outros órgãos internos por 48 horas. 

Os adesivos foram testados em voluntários e, 

de acordo com os resultados apresentados no 

artigo, foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos. Além disso, os itens também 

apresentaram forte adesão e, ainda, 

conseguiram registrar mudanças nos órgãos 

dos voluntários, à medida que eles realizavam 

atividades como sentar, ficar em pé e correr. 

A parte adesiva do dispositivo é feita de duas 

camadas finas de elastômero, que contam com 

uma faixa intermediária de hidrogel sólido, 

material principalmente à base de água e que 

transmite facilmente as ondas sonoras. 

Segundo o artigo, o elastômero evita a 

desidratação do hidrogel. Somente quando o 

hidrogel é altamente hidratado as ondas 

acústicas podem penetrar efetivamente e 

fornecer imagens de alta resolução dos órgãos 

internos 

Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais, de forma semelhante 

aos adesivos utilizados em eletrocardiogramas 

de monitoramento cardíaco. Com a invenção, 

não é necessário a presença de um técnico. 

(Lara Vieira - O Povo - 02/08/2022) 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

Indique a opção que descreve, de forma 

incorreta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Um novo método de ultrassom foi 

desenvolvido e testado. 

(B) O novo dispositivo é aplicado sobre a pele, 

como um adesivo. 

(C) Testes mostraram que a nova tecnologia vê 

detalhes internos do corpo com nitidez. 

(D) Uma nova tecnologia substituiu os 

métodos de ultrassom convencionais. 

(E) O dispositivo é composto por materiais 

como hidrogel e elastômero. 

 

QUESTÃO 02 

Indique a opção que descreve, de forma 

correta, o que é afirmado no texto: 

 

(A) Os novos dispositivos de ultrassom já estão 

sendo amplamente aplicados em pacientes em 

hospitais. 

(B) Não há sentido em se buscar novos 

métodos de ultrassom, visto que os atuais já 

são completamente infalíveis. 

(C) Os novos dispositivos funcionam à base de 

ondas sonoras, de forma que a correta 

interpretação das imagens exige a perícia de 

um profissional de áudio ou música. 

(D) Os métodos de ultrassom convencionais 

exigem a presença de um técnico de áudio para 

interpretação dos sinais acústicos. 

(E) Um dos componentes do novo dispositivo 

precisa estar muito hidratado para que o 

sistema funcione como esperado. 
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QUESTÃO 03 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“Além disso, os itens também apresentaram 

forte adesão e, ainda, conseguiram registrar 

mudanças nos órgãos dos voluntários, à 

medida que eles realizavam atividades como 

sentar, ficar em pé e correr.” 

 

Indique a opção que substituiria, 

corretamente, a parte destacada, preservando 

o sentido do texto: 

 

(A) enquanto 

(B) enquanto em que 

(C) a medida em que 

(D) à medida em que 

(E) na medida na qual 

 

QUESTÃO 04 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Os dispositivos já podem ser aplicados em 

pacientes em hospitais” 

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Conjunção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Considere o seguinte excerto, presente no 

último parágrafo do texto: 

 

“Com a invenção, não é necessário a presença 

de um técnico.” 

 

Indique a opção correta: 

 

(A) Não há erros de ortografia ou gramática no 

trecho em questão. 

(B) O gênero de “necessário” está 

corretamente aplicado, pois tal adjetivo, 

quando usado com função predicativa e 

anteposto ao sujeito, fica invariável, no 

masculino singular. 

(C) O gênero de “necessário” está 

incorretamente aplicado, pois, como houve a 

determinação do sujeito por um artigo 

definido, o adjetivo deveria concordar com 

“presença”. 

(D) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase está incorreta por não 

explicar a razão pela qual a afirmação é feita. 

(E) No que diz respeito à gramática e à 

ortografia, a frase não teria erros se, ao invés 

de “necessário” e “presença”, fossem usados 

os termos “exigido” e “atuação”, que são os 

corretos. 
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QUESTÃO 06 

 

Considere o seguinte trecho, presente no 

segundo parágrafo do texto: 

 

“(...) foi comprovado que os dispositivos 

forneciam imagens em alta resolução dos 

principais vasos sanguíneos e órgãos mais 

profundos.”  

 

O termo destacado é um: 

 

(A) Artigo 

(B) Advérbio 

(C) Pronome 

(D) Substantivo 

(E) Adjetivo 

 

 

QUESTÃO 07 

 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada não atua como verbo 

na frase: 

 

(A) Ele buscou fazer o melhor. 

(B) Sinto falta de ouvir o seu cantar. 

(C) Gosto de dizer a verdade. 

(D) Podemos resolver as coisas! 

(E) Eu não considero tal possibilidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um advérbio: 

 

(A) Ela mora muito longe. 

(B) A solução é muito simples. 

(C) Eles não podem admitir isso. 

(D) Tenho cem dólares. 

(E) Trata-se de uma ideia complexa. 

 

QUESTÃO 09 

Indique, dentre as opções abaixo, aquela em 

que a palavra destacada é um adjetivo: 

 

(A) Eu sou um homem rico. 

(B) Eu sou um homem rico. 

(C) Eu sou um homem rico. 

(D) Eu sou um homem rico. 

(E) Eu sou um homem rico. 

 

QUESTÃO 10 

 

Indique a frase escrita corretamente: 

 

(A) A gente somos pessoas boas. 

(B) Preocupo-me bastante. 

(C) Nós foi lá falar com eles. 

(D) Houveram muitos problemas. 

(E) Temos duas amigas incomum. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Aplicando um capital de R$ 560.000,00 no 

regime de juros simples, a uma taxa de 1,5% 

ao mês, durante dois anos e meio, o montante 

total será de: 

(A) R$ 1.290 000,00. 

(B) R$ 812.000,00. 

(C) R$ 550.000,00. 

(D) R$ 310.000,00. 

(E) R$ 252.000,00. 

 

QUESTÃO 12 

Antônio tem cinco netos, as respectivas idades 

dos mesmos estão apresentadas, abaixo. Então, 

a média, dessas idades, é: 

 

8  /  4  /  12  /  7  /  14 

 

(A) 12. 

(B) 11. 

(C) 10. 

(D) 9. 

(E) 8. 

 

QUESTÃO 13 

Uma caixa cúbica medindo 120cm de lado foi 

colocada em um aniversário, para as crianças 

colocarem os seus sapatos. Sendo assim, o 

volume da caixa é de: 

(A) 1.728 litros. 

(B) 17.280 litros. 

(C) 172.800 litros. 

(D) 1.728,000 litros. 

(E) 17.280,000 litros. 

 

 

QUESTÃO 14 

No closet de Bruna há 20 calças, 12 blusas, 9 

vestidos e 7 saias. A razão entre o número de 

blusas pelo número total de peças, é: 

(A) 5. 

(B) 1. 

(C) 0,05. 

(D) 0,25. 

(E) 1,25. 

QUESTÃO 15 

O Máximo Divisor Comum entre os números 

56 – 24 – 10, é: 

(A) 840. 

(B) 124. 

(C) 68. 

(D) 8. 

(E) 2. 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, alguns 

sistemas via Internet com informações sobre 

vacinação da população e internações de 

pacientes, por exemplo, ficaram indisponíveis, 

prejudicando análises, projeções e relatórios. 

Tal fato foi causado: 

 

A) por um ataque cibernético sofrido pelo 

Ministério da Saúde. 

B) pela invasão militar da Rússia à Ucrânia. 

C) pelas disputas eleitorais no Brasil e Estados 

Unidos. 

D) pela alta do preço do petróleo. 

E) pela falta de insumos para fabricação de 

medicamentos no comércio internacional. 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Amparo - SP – Concurso Público 01/2022                               INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                                         Página 6 de 17 

QUESTÃO 17 

Entre o fim de 2021 e começo de 2022, os 

estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais 

sofreram grandes prejuízos materiais e 

humanos por conta de fortes chuvas. Segundo 

meteorologistas, isso ocorreu por causa: 

 

A) de ataques cibernéticos a órgãos federais e 

estaduais de meteorologia, que impediram a 

previsão e alertas das chuvas. 

B) de terremotos ocorridos no Chile, cujos 

efeitos sísmicos foram sentidos em diversos 

pontos da América Latina. 

C) de fenômenos como o “La Ninã” e a “Zona 

de Convergência do Atlântico Sul”, que 

causam grandes impactos meteorológicos. 

D) de exercícios militares realizados pela 

Rússia em conjunto com a Venezuela, cujos 

testes com explosivos afetaram a atmosfera. 

E) da paralização de diversas indústrias 

siderúrgicas em Minas Gerais e Bahia, por 

conta da pandemia de Covid. 

QUESTÃO 18 

Em outubro de 2021, militares tomaram o 

poder na República do Sudão, prendendo 

autoridades governamentais e gerando 

protestos no país. Sobre o Sudão, é correto 

afirmar: 

 

A) O país faz fronteira terrestre com a Índia, 

Paquistão e China, com os quais está em 

constante ameaça de conflito bélico. 

B) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

C) O país está localizado na Ásia e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

D) O país está localizado na África e possui um 

dos maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

E) O país está localizado na África e possui um 

dos menores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do mundo. 

QUESTÃO 19 

Em novembro de 2021, foram veiculadas 

notícias sobre controvérsias envolvendo a 

elaboração das questões da prova chamada 

“ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio”. 

Sobre tal prova, é correto afirmar:  

A) O exame é obrigatório a todo cidadão 

brasileiro, mesmo que este não tenha intenção 

de frequentar curso universitário. 

B) O exame é um dos meios de acesso a 

universidades no Brasil. 

C) Algumas questões que cairão na prova são 

publicadas antes do exame, para que a 

sociedade possa analisar a qualidade do 

conteúdo. 

D) O ENEM é uma alternativa ao serviço 

militar obrigatório. 

E) Cada estado da federação contribui com a 

elaboração de uma parte da prova, que são 

depois juntadas e sorteadas. 

QUESTÃO 20 

Em agosto de 2022, a Presidente da Câmara 

dos Representantes dos Estados Unidos da 

América, Nancy Pelosi, visitou Taiwan, 

gerando fortes críticas por parte da China, bem 

como tensões internacionais. Sobre este 

assunto, é correto afirmar: 

(A) As tensões entre China e Taiwan são 

puramente simbólicas e culturais, resultantes 

de diferenças políticas de pouca importância. 

(B) A República Popular da China considera 

Taiwan - cujo nome oficial é República da 

China - uma província separatista, e não 

descarta o uso de força militar para controlá-la. 

(C) As críticas chinesas à visita de uma política 

de alto escalão dos EUA a Taiwan são apenas 

retórica vazia, resultantes mais da oposição da 

China aos Estados Unidos do que a qualquer 

problema com a ilha autônoma. 

(D) As tensões internacionais envolvendo 

China e Taiwan se devem unicamente a 

disputas comerciais, não havendo quaisquer 

riscos de conflitos militares. 

(E) As críticas chinesas a Taiwan se devem ao 

fato de a China ver como ameaça aos seus 

interesses o domínio taiwanês na tecnologia e 

produção de semicondutores. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Um usuário acessa um site de Internet cujo 

endereço é https://www.legislation.gov.uk/ 

Sobre tal endereço, é correto afirmar: 

 

(A) O website está ligado a uma entidade 

governamental, mas não é possível afirmar a 

qual país está ligado. 

(B) O website está ligado a uma empresa 

comercial da Ucrânia. 

(C) O website está ligado a uma entidade 

governamental da Ucrânia. 

(D) O website está ligado a uma empresa 

comercial do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte. 

(E) O website está ligado a uma entidade 

governamental do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte. 

 

QUESTÃO 22 

 

Acerca dos websites de busca na Internet, é 

correto afirmar: 

(A) O mecanismo de busca do Google é o 

único disponível, visto que eliminou todos os 

concorrentes nos últimos anos. 

(B) Embora o Google detenha o domínio do 

mercado, há buscadores concorrentes com 

significativo número de usuários. 

(C) Buscadores de Internet não possuem 

utilidade significativa, visto que o número de  

páginas é diminuto e pode ser facilmente 

decorado pelos usuários. 

(D) Buscadores de Internet tem poucas 

funções, limitando-se a encontrar arquivos de 

texto, e não imagens ou vídeos. 

(E) Os buscadores de Internet, inclusive o 

mecanismo do Google, estão caindo em desuso 

por conta dos smartphones e do Metaverso. 

 

 

 

QUESTÃO 23 

Um usuário deseja configurar seu computador 

com Windows 7 para que o conteúdo de 

arquivos, como os de imagem ou texto, possa 

ser visualizado sem que o arquivo precise ser 

aberto com um duplo clique do mouse ou com 

o pressionar da tecla Enter. Sobre isto, é 

correto afirmar: 

 

(A) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Alt+P, ou então clicando no botão 

“Mostrar o painel de visualização”. 

(B) O usuário poderá fazer isso usando a 

combinação de teclas Ctr+Alt+Del, ou então 

clicando no botão “Iniciar”. 

(C) O usuário poderá fazer isso abrindo o 

Windows Explorer e usando a combinação de 

teclas Ctrl+P, ou então clicando no botão 

“Exibir detalhes”. 

(D) O usuário só poderá fazer isso se os 

programas correspondentes às extensões de 

arquivo estiverem previamente abertos. 

(E) Não é possível visualizar o conteúdo de um 

arquivo sem que o mesmo seja aberto com um 

duplo clique do mouse ou com o pressionar da 

tecla Enter. 
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QUESTÃO 24 

Considere a imagem abaixo, de uma planilha do Microsoft Excel: 

 
 

Um usuário deseja configurar a planilha para que, caso o valor de vendas (célula A2) seja superior ao 

valor de compras (célula B2), a célula C3 exiba a palavra LUCRO. Adicionalmente, ele deseja que, 

caso o valor de compras (célula B2) seja superior ao de vendas (célula A2), a célula C3 exiba a palavra 

PREJUÍZO. Indique, dentre as opções abaixo, aquela que demonstra, corretamente, uma fórmula que 

poderia ser inserida na célula C3 para alcançar o objetivo desejado pelo usuário: 

 

 

(A) =PROCV(LUCRO/PREJUIZO:A2>B2) 

(B) =SE(B2>A2=”LUCRO”) 

(C) =SE(A2>B2;"LUCRO";"PREJUÍZO") 

(D) =SE(A2>B2;"PREJUÍZO";"LUCRO") 

(E) =SE(+=LUCRO;-=PREJUIZO) 

 

QUESTÃO 25 

Considere a imagem abaixo, de um menu do Microsoft Word: 

 

O botão indicado pelo quadrado e pela seta na imagem acima tem como função: 

 

(A) Apagar todo o texto da seção atual. 

(B) Apagar todo o texto da página atual. 

(C) Apagar todo o texto do documento. 

(D) Remover toda a formatação da seleção. 

(E) Remover todas as letras maiúsculas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

Em situação de risco para o sarampo – surtos ou exposição domiciliar, por exemplo – a primeira dose 

da vacina tríplice viral pode ser aplicada a partir dos ____ meses de idade. Essa dose, porém, não 

conta para o esquema de rotina: continuam a ser necessárias duas doses a partir dos ____ meses. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) 4 / 12. 

(B) 6 / 12. 

(C) 4 / 15. 

(D) 6 / 15. 

(E) 12 / 15. 

QUESTÃO 27 

Pela Portaria 264/2020 a Doença Meningocócica e outras meningites são de notificação compulsória 

imediata.  Não se enquadra como doença de notificação compulsória imediata: 

 

(A) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante. 

(B) Acidente por animal peçonhento. 

(C) Doença de Chagas Aguda. 

(D) Febre Tifoide. 

(E) Sífilis congênita. 

QUESTÃO 28 

Com base nos conceitos epidemiológicos, analise os itens: 

I - Epidemia é a elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, 

ultrapassando os valores esperados para a população no período em questão.  

II - Pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo 

várias nações.  

III - Endemia refere-se a uma doença, habitualmente, presente entre os membros de um determinado 

grupo, dentro dos limites esperados, em uma determinada área geográfica, por um período de tempo 

ilimitado. 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) III, apenas. 
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QUESTÃO 29 

Em epidemiologia, ________ diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença 

num intervalo de tempo, como se fosse um “filme” sobre a ocorrência da doença, no qual cada quadro 

pode conter um novo caso ou novos casos. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) morbidade. 

(B) virulência. 

(C) letalidade. 

(D) incidência.  

(E) prevalência. 

 

QUESTÃO 30 

Com base na Lei 8080/90, todos os indicados, abaixo, são princípios do Sistema Único de Saúde - 

SUS, exceto: 

 

(A) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

(B) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 

(C) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

(D) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

(E) participação da comunidade. 

 

QUESTÃO 31 

Para tratamento da hipertensão arterial, Bisoprolol + Hidroclorotiazida é uma associação de: 

 

(A) Betabloqueador + Diuréticos. 

(B) Diurético + Diurético. 

(C) Bloqueadores do receptor AT1 + Diurético. 

(D) Inibidores da enzima conversora da angiotensina + Diurético. 

(E) Inibidor adrenérgico de ação central + Diurético. 
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QUESTÃO 32 

Sobre os broncodilatadores, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

(__) Broncodilatadores agem através de seu efeito direto relaxante sobre a célula muscular lisa. 

(__) Eles pertencem a três classes farmacológicas: agonistas dos receptores β2-adrenérgicos, 

metilxantinas e antagonistas muscarínicos (ou anticolinérgicos inalatórios). 

(__) Os anticolinérgicos são os broncodilatadores mais usados no tratamento da asma. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) V – F – F. 

(D) F – V – V. 

(E) F – V – F. 

 

QUESTÃO 33 

Para um paciente com diagnóstico de sinusite, o clínico prescreveu um macrolídeo. Enquadra-se nesse 

grupo o antibiótico: 

 

(A) Tobramicina. 

(B) Clindamicina. 

(C) Azitromicina. 

(D) Gentamicina. 

(E) Imipenem. 

 

QUESTÃO 34 

Para um paciente com diagnóstico de Pneumonia Comunitária, o médico prescreveu uma quinolona. 

O fármaco prescrito foi: 

 

(A) Tretinoína. 

(B) Amoxicilina. 

(C) Metronidazol. 

(D) Ciprofloxacino. 

(E) Ceftazidima. 
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QUESTÃO 35 

De acordo com o Instituto Butantan, o soro antielapídico (bivalente) é o único medicamento eficaz 

para o tratamento de picadas por serpentes do gênero: 

 

(A) Crotalus. 

(B)  Lachesis. 

(C) Bothrops. 

(D) Philodryas. 

(E) Micrurus. 

 

QUESTÃO 36 

São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

 

I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de doenças. 

II – A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º da Lei n° 8.142/90. 

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em: 

 

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

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) III apenas. 

 

QUESTÃO 37 

A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes, exceto:  

 

(A) Universalidade da cobertura e do atendimento. 

(B) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

(C) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

(D) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

(E) Universalidade na forma de participação no custeio. 
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QUESTÃO 38 

São segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas físicas como contribuinte 

individual:             

(A) A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 

lucrativos ou não. 

(B) O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento, no Brasil, 

salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. 

(C) O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime 

próprio de previdência social. 

(D) Aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, 

em atividades sem fins lucrativos. 

(E) Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob 

sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. 

QUESTÃO 39 

Não compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 

e em Medicina do Trabalho: 

(A) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de 

trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir 

até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. 

(B) Delegar ao trabalhador a responsabilidade de decidir, quando esgotados todos os meios 

conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, a utilização ou não, pelo trabalhador, de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de acordo com o que determina a NR 6. 

(C) Responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR 

aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos. 

(D) Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, 

além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5. 

(E) Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores 

para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas 

quanto de programas de duração permanente. 

QUESTÃO 40 

A CIPA terá por atribuição, exceto: 

 

(A) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do 

maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver. 

(B) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança 

e saúde no trabalho. 

(C) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, 

bem como da avaliação das prioridades de ação, nos locais de trabalho. 

(D) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho 

e discutir as situações de risco que foram identificadas. 

(E) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e à saúde no trabalho. 
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QUESTÃO 41 

Assinale a alternativa correspondente ao processo patológico causado por substâncias químicas 

endógenas ou exógenas e caracterizado por um desequilíbrio fisiológico, em consequência das 

alterações bioquímicas no organismo: 

(A) Intoxicação. 

(B) Anafilaxia. 

(C) Envenenamento. 

(D) Hipotensão. 

(E) Nenhuma das alternativas. 

QUESTÃO 42 

A saúde do trabalhador deverá ser resguardada nas relações sociais que se estabelecem entre 

_________ e o trabalho no processo de produção, pressuposta a garantia da sua integridade e da sua 

higidez física e mental. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:  

(A) A saúde. 

(B) O capital. 

(C) A doença. 

(D) O tratamento. 

(E) O benefício. 

QUESTÃO 43 

Analise as afirmativas a seguir sobre as obrigações do empregador além daquelas estabelecidas na 

legislação em vigor, coloque V para verdadeiro e F para falso. Posteriormente, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta: 

 

(__) Manter as condições e a organização de trabalho adequadas às condições psicofísicas dos 

trabalhadores. 

(__) Permitir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos locais de trabalho, a qualquer dia e 

horário, fornecendo as informações e dados solicitados. 

(__) Dar conhecimento à população dos riscos ao meio ambiente e, aos trabalhadores e à sua 

representação sindical, no âmbito de cada empresa, dos riscos presentes no processo produtivo, bem 

como das recomendações para sua eliminação e controle. 

(__) Em caso de risco ainda não conhecido, arcar com os custos de estudos e pesquisas que visem 

esclarecê-los, eliminá-los ou controlá-los. 

 

(A) V-V-V-V. 

(B) F-V-V-V. 

(C) F-F-V-V. 

(D) V-F-V-F. 

(E)  F-V-V-F. 
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QUESTÃO 44 

As doenças otorrinolaringológicas relacionadas ao trabalho são causadas por agentes ou mecanismos 

irritativos, alérgicos e/ou tóxicos. No ouvido interno, os danos decorrem da exposição a substâncias 

neurotóxicas e fatores de risco de natureza física, como: 

 

(A) Ruído, pressão atmosférica, vibrações e radiações ionizantes. 

(B) Ruído, pressão atmosférica, calor e radiações ionizantes. 

(C) Ruído, pressão auricular, vibrações e radiações solares. 

(D) Ruído, pressão atmosférica, vibrações e radiações ultravioletas. 

(E) Pressão atmosférica, vibrações, calor e radiações ionizantes. 

 

QUESTÃO 45 

A proteção da saúde e a prevenção da exposição aos fatores de risco envolvem medidas de engenharia 

e higiene industrial, mudanças na organização, gestão do trabalho e de controle médico dos 

trabalhadores expostos, entre elas: 

 

(A) Permanência do agente, substância, ferramenta ou tecnologia de trabalho por outros mais seguros, 

menos tóxicos ou lesivos. 

(B) Compartilhamento da máquina, agente ou substância, potencialmente, lesivos, por meio de 

enclausuramento dos processos, suprimindo ou aumentando a exposição. 

(C) Medidas de higiene e segurança ocupacional, como a implantação e manutenção de sistemas de 

ventilação local exaustora adequados e eficientes, capelas de exaustão, controle de vazamentos e 

incidentes por meio de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, no caso 

dos agentes químicos, e controle da emissão e propagação, nos casos de ruído. 

(D) Mínimo monitoramento dos agentes agressores. 

(E) Aumento do tempo de exposição e do número de trabalhadores expostos. 

 

QUESTÃO 46 

Consiste no conjunto de manifestações decorrentes de alterações súbitas da pressão do ar ambiental, 

produzindo uma redução absoluta ou relativa da pressão no ouvido médio, que pode causar 

sangramento da mucosa do ouvido médio e da membrana timpânica e, ocasionalmente, ruptura da 

membrana timpânica e da membrana da janela redonda. Isso pode ocorrer depois da descompressão 

ou reconversão rápida de uma câmara de alta ou baixa pressão, em mergulho rápido de uma grande 

altitude numa aeronave não-pressurizada ou depois de vir à tona muito rapidamente, após mergulho: 

 

(A) Otalgia. 

(B) Trauma auricular. 

(C) Barotrauma do ouvido médio. 

(D) Hipoacusia ototóxica. 

(E) Labirintite. 
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QUESTÃO 47 

Em trabalhadores expostos a poeiras de asbesto ou amianto, a presença de placas epicárdicas ou 

pericárdicas deverá ser enquadrada como doença relacionada ao trabalho, do Grupo _____ da 

Classificação de Schilling, em que o trabalho é considerado como causa necessária. 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:  

 

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

(E) V. 

QUESTÃO 48 

As medidas de controle ambiental visam à eliminação ou à manutenção dos níveis de concentração 

ao monóxido de carbono, a solventes e a outras substâncias químicas associadas à ocorrência de PCR 

próximos de zero ou dentro dos limites estabelecidos, exceto por meio de: 

 

(A) Enclausuramento de processos e isolamento de setores de trabalho. 

(B) Uso de sistemas, hermeticamente, fechados, na indústria. 

(C) Adoção de normas de higiene e segurança rigorosas, como sistemas de ventilação exaustora 

adequados e eficientes. 

(D) Mudanças na organização do trabalho que permitam aumentar o número de trabalhadores 

expostos e o tempo de exposição. 

(E) Monitoramento ambiental sistemático. 

QUESTÃO 49 

Pode causar hipertensão arterial, com posterior comprometimento da função cardíaca (cardiomiopatia 

hipertensiva), desencadeando arritmias. Há relatos de casos de miocardite na sua intoxicação aguda, 

cursando com bradicardia, distúrbios de repolarização e bloqueio atrioventricular: 

 

(A) Arsênio. 

(B) Chumbo. 

(C) Cobalto. 

(D) Mercúrio. 

(E) Ferro. 

QUESTÃO 50 

Suspeita ou confirmada a relação da doença com o trabalho, deve-se, exceto: 

 

(A) Informar ao trabalhador somente a ocorrência de doenças graves. 

(B) Examinar os expostos, visando a identificar outros casos. 

(C) Notificar o caso aos sistemas de informação em saúde (epidemiológica, sanitária e/ou de saúde 

do trabalhador), por meio dos instrumentos próprios, à DRT/MTE e ao sindicato da categoria. 

(D) Providenciar a emissão da CAT, caso o trabalhador seja segurado pelo SAT da Previdência Social. 

(E) Orientar o empregador para que adote os recursos técnicos e gerenciais adequados para 

eliminação ou controle dos fatores de risco. 
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