UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

PROVA OBJETIVA
CARGO (NÍVEL SUPERIOR):

MÉDICO

ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO

31/03/2019
(DOMINGO)
08h às 12h

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Reclamações sobre o total de questões ou falha de impressão deverão
ser feitas até 15 minutos do início da prova.
2. Confira seus dados no cartão-resposta: Inscrição, nome, cargo, local de prova e sala.
3. Não esqueça de assinar seu cartão-resposta.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica preta , sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas cada.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta, exceto para os casos previstos no Estatuto da Pessoa
com Deficiência.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 3h30min. (três horas e trinta minutos) após o
início das provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão
sair juntos.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio, sob pena de eliminação.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leia:
“O texto é produzido por um sujeito num dado tempo e
num determinado espaço. Esse sujeito, por pertencer
a um grupo social num tempo e num espaço, expõe
em seus textos as ideias, os anseios, os temores, as
expectativas de seu tempo e de seu grupo social. Todo
texto tem um caráter histórico, não no sentido de que
narra fatos históricos, mas no de que revela os ideais e
as concepções de um grupo social numa determinada
época.” (F. Platão Savioli e José Luiz Fiorin. Lições de texto:
leitura e redação)

Em relação a essa assertiva, é correto afirmar que:
a) A produção do texto independe de qualquer relação entre autor, época e lugar.
b) Ao estar dissociado de uma comunidade, um autor sempre escreverá sem nenhuma correlação social.
c) Mesmo pertencendo a uma sociedade, um autor poderá
narrar apenas sobre contextos alienígenas.
d) Se o texto possui feição histórica, significa que almeja o
registro do fato em sua historicidade.
e) Inserido em dado grupo social, um autor capta o que
está à sua volta e revela aspectos de seu tempo e lugar.

2. Assinale a alternativa em que o uso do sinal indicativo de crase está correto:
a) Então eles começaram à cantar.
b) Ele foi morto à tiros.
c) Quero te ver cara à cara.
d) Vamos à Bahia neste mês ainda.
e) O carro está à serviço do governo.

3. No processo de formação dos vocábulos, a siglonimização consiste num caso específico de abreviação.
Assim, tem-se: MEC (Ministério da Educação), Detran
(Departamento Estadual de Trânsito). Algumas siglas
perderam o acompanhamento explicativo original e
passaram a integrar dicionários como substantivos
comuns da língua portuguesa. Assinale a alternativa
cujos exemplos justificam essa explicação:
a) IBGE, UTI, IML.
b) Petrobras, Libras, Nasa.
c) óvni, aids, laser.
d) Ufac, Ibope, Unicef.
e) FBI, OMS, CPF.

4. O adjetivo pode mudar de significado conforme seu
posicionamento em relação ao substantivo ao qual se
relaciona. Aponte a alternativa em que a colocação do
adjetivo antes ou depois do substantivo não altera o
significado:
a) homem grande; grande homem.

b) velho amigo; amigo velho.
c) passeio agradável; agradável passeio.
d) moça pobre; pobre moça.
e) simples relatório; relatório simples.

5. Somente uma das frases abaixo não apresenta dois
advérbios. Assinale-a:
a) O palestrante falou claro e não deixou margens para perguntas.
b) Não sei qual a razão, mas hoje estou meio esquecido.
c) Agora expresse sua opinião humildemente.
d) Jamais diga que eles foram pouco convincentes.
e) Quero estar lá, certamente sem a sua companhia.

6. Leia:
“Desenterrando coisas valiosas estaremos chamando a desgraça. Aproximando-se o dia da purificação,
o céu encobrir-se-á de teias de aranha. Um vaso cheio
de cinzas poderá um dia cair do céu; poderá queimar a
terra e agitar os mares.” (Texto de encerramento do filme
Koyaanisqatsi)

Em relação ao texto, é incorreto afirmar que:
a) Possui três substantivos abstratos: “desgraça”, “purificação” e “mares”.
b) Os substantivos “coisas”, “céu” e “terra” são concretos.
c) Na forma verbal “encobrir-se-á”, o uso da mesóclise é
justificável por não haver palavra anteposta que exija a próclise.
d) Os formatos “desenterrando” e “aproximando-se” são
verbos no gerúndio, que exprimem ação em desenvolvimento.
e) O texto é narrado na primeira pessoa do plural, conforme
se constata pelo verbo “estaremos”.

7. Nestas frases, as conjunções ou locuções conjuntivas estão inadequadas às relações de ideias, exceto
em:
a) Embora sua bicicleta estivesse no conserto, teve que ir
a pé.
b) À medida que a palestra acabou, ele saiu.
c) O filme é interessante, visto que longo demais.
d) O modo que ele se comportou nos deixou aflitos.
e) Tirou boa nota, apesar de não ter estudado muito.

8. Marque a opção em que há, especificamente, uma
metáfora:
a) “A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro.” (José de
Alencar)

b) “John, eu não esqueço, a felicidade é uma arma quente”
(Belchior)

c) “Sons noturnos. Perfumes macios. Fresca música da brisa” (Cecília Meireles)
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d) “Olhe, meu filho, os homens são como formigas.” (Érico
Veríssimo)

e) “Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom” (Zé
Ramalho)

9. Entre as alternativas, assinale aquela que não contém ambiguidade:
a) O secretário esteve com o governador e defendeu sua
proposta.
b) O burro do seu marido saiu correndo pela estrada.
c) Peguei o ônibus correndo.
d) Era uma vez uma moça pobre que morava com a avó.
e) João se encontrou com a namorada em sua casa.

10. Considerando elementos de coesão textual, relacione adequadamente:
I. anáfora
II. catáfora
III. sinônimo
IV. hiperônimo
V. elipse
( ) Um menino entrou depressa no shopping. O garoto
parecia estar fugindo de alguém.
( ) O jardineiro molhou as plantas. Ele faz isso todo
dia.
( ) No quarto, uma menina a brincar.
( ) Comprei um velho Chevrolet. O carro ainda está
bom.
( ) Isto me incomoda muito: conversas durante a explicação.
Está correta a sequência:
a) III, I, V, IV, II.
b) III, II, IV, I, V.
c) IV, II, V, III, I.
d) II, I, V, III, IV.
e) II, I, IV, V, III.

INFORMÁTICA
11. BIOS ou Basic Input/Output System (Sistema Básico de Entrada/Saída) é um tipo de programa de computador executado por um computador quanto este é
ligado e é responsável pelo suporte básico de acesso
ao hardware. Marque a alternativa correta:
a) Fica armazenado no SETUP.
b) Fica armanado no POST (Power On Self Test).
c) Tem sua estrutura apagada quando o computador é formatado.
d) Fica armazenado num chip ROM.
e) Fica armazenado na memória RAM.

12. O Windows 8 é um sistema operacional proprietário
criado pela Microsoft, que permite através de um menu,
o acesso a diversos programas e recursos, conexões
de rede, painel de controle, explorador de arquivos e
outros. Visualizando a área de trabalho, utilizamos qual
(is) teclas para acessar a este menu?
a) pressionar as teclas CTRL e a letra M
b) pressionar as teclas ALT e a letra M
c) pressionar a tecla com o logotipo do Windows e a letra M
d) pressionar a tecla com o logotipo do Windows e a letra X
e) pressionar a tecla com o logotipo do Windows e a letra W

13. No Windows 8 existe uma barra com diversos ícones que é exibida ao mover o mouse para o canto superior direito ou para o canto inferior direito da tela. Qual
o nome dessa barra?
a) Cortana
b) GNU
c) Charms
d) Wheezy
e) RedHat

14. O Armazenamento na Nuvem (Cloud) é uma extensão da Computação na Nuvem, um importante e interessante recurso, uma vez que permite o armazenamento
de documentos de forma que possam ser acessados e
compartilhados para outras pessoas através da internet, além de servir como recurso de armazenamento
de segurança (backup). São exemplos de serviços de
armazenamento na nuvem:
a) OneDrive e Google Drive
b) Dropbox e Cortana
c) Google Drive e Cortana
d) Skype e Google Drive
e) Skype e Dropbox

15. Sobre o Microsoft Excel 2013, é possível endereçar
uma célula de 3 formas diferentes. Marque a alternativa
correta acerca desta afirmativa.
a) Relativo, Abstrato e Absoluto.
b) Relativo, Misto e Absoluto.
c) Relativo, Misto e Abstrato.
d) Misto, Abstrato e Absoluto.
e) Centralizado, Alinhado e Abstrato.
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16. Uma operação interessante do Microsoft Excel
2013 é a capacidade de utilizar funções para as mais
distintas finalidades como por exemplo converter um
texto em letras maiúsculas, extrair partes de um texto ou somar valores de algumas células. Supondo que
as células A1, B1, C1, D1 e E1 estejam com os respectivos valores 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Considere que todas as demais células na linha 1 estejam
vazias. É solicitado que você agrupe os valores destas células (A1, B1, C1, D1 e E1) na célula A2 de forma
que fique com o seguinte texto: “BRASIL CAMPEÃO:
1958,1962,1970,1994,2002”. Leve em consideração que
o idioma é o Português Brasileiro. Para obter o resultado desejado, a célula A2 ficará com a seguinte fórmula
(marque a alternativa correta):
a) =CONCAT(“BRASIL CAMPEÃO: ” ; A1 ; B1 : E1)
b) =CONCATENAR(“BRASIL CAMPEÃO: “ , A1:F1)
c) =”BRASIL CAMPEÃO: “ & CONCAT(“,” ; VERDADEIRO
; A1 : F1)
d) =”BRASIL CAMPEÃO: “ & CONCATENAR( “,” ; FALSO
; A1: G1)
e) =”BRASIL CAMPEÃO:” &UNIRTEXTO(“,” ; VERDADEIRO ; A1:H1)

17. No Microsoft Word 2013 um importante recurso é
capacidade de trabalhar com Estilos. Através deste recurso é possível definir previamente a formatação de
diversos elementos do texto, além de permitir a automatização de algumas rotinas como a criação de sumário, índice de figuras entre outros. Estando o Microsoft
Word 2013 com sua configuração padrão e no idioma
português brasileiro, marque a alternativa que indica
corretamente todos os estilos que, quando aplicados,
tem seus elementos visíveis em um sumário criado automaticamente:
a) Título; Subtítulo
b) Título; Título 1; Título 2
c) Título 1; Título 2; Título 3
d) Sumário 1; Sumário 2; Sumário 3
e) Título; Índice; Sumário

e) Slide de Estilos.

19. Sobre o Microsoft Word 2013, marque a alterativa
correta:
a) É impossível que em um documento com 30 páginas,
as 10 primeiras páginas sejam numeradas de 1 a 10, e as
seguintes tenham sua numeração reiniciada a partir do 1.
b) Para que em um documento com 30 páginas, as 10 primeiras páginas sejam numeradas de 1 a 10, e as seguintes
tenham sua numeração reiniciada a partir do 1, é necessário inserir uma Quebra de Página no final da décima página.
c) Para que em um documento com 30 páginas, as 10 primeiras páginas sejam numeradas de 1 a 10, e as seguintes
tenham sua numeração reiniciada a partir do 1, é necessário inserir uma quebra de seção entre a décima e a décima-primeira página.
d) Para que em um documento com 30 páginas, as 10 primeiras páginas sejam numeradas de 1 a 10, e as seguintes
tenham sua numeração reiniciada a partir do 1, é necessário inserir uma quebra de sequencia entre a décima e a
décima-primeira página.
e) Para que em um documento com 30 páginas, as 10 primeiras páginas sejam numeradas de 1 a 10, e as seguintes
tenham sua numeração reiniciada a partir do 1, é necessário inserir uma quebra de sequencia logo após a décima-primeira página.

20. No pacote Microsoft Office 2013, acerca de macros
criadas, indique a opção que apresenta a afirmativa
correta:
a) Estão disponíveis macros apenas para o Microsoft Word
2013.
b) Estão disponíveis macros apenas para o Microsoft Excel
2013.
c) Estão disponíveis macros para o Microsoft Word 2013 e
Microsoft Excel 2013 através da Linguagem Power Shell.
d) Estão disponíveis macros para o Microsoft Word 2013 e
Microsoft Excel 2013 através de HTML.
e) Estão disponíveis macros para o Microsoft Word 2013 e
Microsoft Excel 2013 através de VBA.

18. Personalizar uma apresentação de forma que os
slides sigam um modelo definido é um recurso útil do
Microsoft Power Point 2013, que permite personalizar
as apresentações e slides de uma instituição, possibilitando um ganho de produtividade por replicar a aparência dos slides além de permitir que, ajustando seu
modelo, todos os slides são ajustados automaticamente. Marque a alternativa que indica corretamente este
recurso:
a) Slide Mestre.
b) Slide Modelo.
c) Slide Template.
d) Slide Estrutural.
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LEGISLAÇÃO
21. Segundo a Lei nº 8.112/90, são hipóteses legais de
licença, EXCETO:
a) licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
b) licença para tratar de interesses particulares.
c) licença por assiduidade.
d) licença para desempenho de mandato classista.
e) licença para o serviço militar.
22. Sobre as disposições do Regimento interno da
UFAC sobre o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), analise as seguintes as seguintes assertivas:
I - A Câmara de Pesquisa e Pós Graduação é uma das
instâncias do CEPE;
II - A presidência do CEPE é exercida pelo Vice-Reitor da
UFAC e, na falta deste, pelo Pró-Reitor de Administração;
III - É atribuição do Presidente do CEPE distribuir e determinar o encaminhamento dos processos às câmaras e comissões específicas, através da Assessoria do Órgão dos
Colegiados Superiores;
IV - É atribuição do Presidente do CEPE estabelecer normas que regulamentem concursos públicos para docentes.
A quantidade de itens CORRETOS é:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

sação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de função comissionada.
IV - A ação disciplinar decairá em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
A quantidade de itens CORRETOS é:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

23. Segundo a estrutura das Gestão Universitária estabelecida no Regimento da Universidade Federal do
Acre, assinale a opção em que não consta instância
integrante do grupo “Instâncias Colegiadas”.
a) Assessoria do Órgão dos Colegiados Superiores.
b) Assessoria aos Conselhos Superiores.
c) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
d) Conselhos Curadores, Técnico-Científicos, Gestores e
Escolar.
e) Colégio Eleitoral Especial.

25. Segundo a Lei nº 11.091/2005, que trata do Plano
de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em
Educação, analise as seguintes assertivas:
I - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á,
exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação
e de padrão de vencimento mediante, respectivamente,
Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.
II - plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram
determinada carreira, constituindo-se em instrumento
de gestão do órgão ou entidade;
III - A gestão dos cargos do Plano de Carreira Observará, dentre outro, a dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as
competências específicas decorrentes;
IV - A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira
será composta do vencimento básico, correspondente
ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do
nível de classificação e nível de capacitação ocupados
pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta
Lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas
em lei.
A quantidade de itens CORRETOS é:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

24. Sobre o Regime Disciplinar estabelecido na Lei nº
8.112/90, analise as seguintes assertivas:
I - É dever do servidor à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
II - É proibido ao servidor participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou
não personificada, exercer o comércio, mesmo na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
III - São penalidades disciplinares a advertência, a cas-

26. Sobre o Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as seguintes assertivas:
I - o uso do cargo ou função, facilidades, amizades,
tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
II - permitir que perseguições, simpatias, antipatias,
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente
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superiores ou inferiores;
III - participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções,
tendo por escopo a realização do bem comum;
IV - ser, em função de seu espírito de solidariedade,
conivente com erro ou infração a este Código de Ética
ou ao Código de Ética de sua profissão;
V - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo,
função ou emprego público de que seja titular.
Assinale a opção que assinala a quantidade de assertivas que contém VEDAÇÕES SERVIDOR PÚBLICO.
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

27. Segundo a Lei nº 8.112/90, assinale a opção em que
não há requisito básico para investidura em cargo público:
a) a nacionalidade brasileira.
b) apresentação da documentação exigida em edital convocatório.
c) aptidão física e mental.
d) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
e) gozo dos direitos políticos.

28. São hipóteses de VACÂNCIA, nos termos da Lei nº
8.112/90, EXCETO:
a) Exoneração.
b) Demissão.
c) Falecimento.
d) Posse em outro cargo acumulável.
e) Promoção.

29. Assinale a opção que conste verba que não constitui indenização, nos termos da Lei nº 8.112/90:
a) Alimentação.
b) Ajuda de Custo.
c) Diárias.
d) Transporte.
e) Auxílio-Moradia.

30. Considere as seguintes assertivas:
I - gratificação natalina e retribuição pelo exercício de
função de direção, chefia e assessoramento;
II - adicional pelo exercício de atividades insalubres, e
abono de permanência;
III - adicional de férias e gratificação por encargo de
curso ou concurso;
IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário
e adicional pelo exercício de atividades penosas.

Assinale a opção em que todas as verbas são enquadradas como GRATIFICAÇÕES ou ADICIONAIS, nos
termos da Lei nº 8.112/90:
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) Todas as assertivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Analise as seguintes questões:
I. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo
avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registradas em prontuário clínico individual, que ficará sob a
responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO.
II. Os registros do prontuário clínico do trabalhador deverão ser mantidos por período mínio de cinco anos
após o desligamento do trabalhador.
III. Havendo substituição do médico coordenador do
PCMSO, os arquivos deverão ser transferidos para seu
sucessor.
IV. Cópia do prontuário clínico individual, será encaminhada pelo médico-coordenador do PCMSO, mensalmente, à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
– CIPA.
MARQUE:
a) Todas as questões são FALSAS.
b) Apenas as questões II e IV são FALSAS.
c) Apenas as questões II e III são VERDADEIRAS.
d) Todas as questões são VERDADEIRAS
e) Apenas a questão II é FALSA.

32. Leia com atenção o texto seguinte acerca das Diretrizes e Parâmetros Mínimos para Avaliação e Acompanhamento da Audição em Trabalhadores Expostos a
Níveis de Pressão Sonora elevados (Anexo I, do Quadro II da NR-07):
“Entende-se por perda auditiva por níveis de pressão
sonora elevados as alterações dos limiares auditivos,
do tipo sensorioneural, decorrente da exposição sistemática a níveis de pressão sonora elevados. Tem como
características principais a irreversibilidade e a progressão gradual com o tempo de exposição ao risco.
A sua história natural mostra, inicialmente, o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências da faixa de 500 a 2.500Hz. As frequências mais
altas e mais baixas poderão levar mais tempo para serem afetadas. Uma vez cessada a exposição, não haverá progressão da perda auditiva.”
Assinale a alternativa que expressa corretamente o
quantitativo de sentenças FALSAS que o texto possa
conter:
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a) Quatro
b) Três
c) Duas
d) Uma
e) Nenhuma

33. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à sequência das etapas de elaboração do PPRA:
a) Antecipação e Reconhecimento dos Riscos.
b) Estabelecimento de Prioridades e Metas de Avaliação e
Controle.
c) Avaliação dos Riscos e da Exposição dos Trabalhadores
d) Confecção do Mapa de Riscos Ambientais
e) Implantação de Medidas de Controle e Avaliação de sua
Eficácia

34. Após análise das seguintes questões tendo em vista os preceitos normativos atinentes ao ILUMINAMENTO dos locais de trabalho:
I - A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.
II - A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento , reflexos
incômodos, sombras e contrastes excessivos, sendo
que os níveis mínimos de iluminamento serem observados nos locais de trabalho são os valores fixados no
Anexo 4: Níveis Mínimos de Iluminamento da NR-15:
Atividades e Operações Insalubres, da Portaria MTb n.
3124, de 8 de junho de 1978.
III - Os métodos de medição e os níveis mínimos de
iluminamento a sere observados nos locais de trabalho
são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional no.11 (NHO 11) da FUNDACENTRO – Avaliação dos
Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalhos Internos.
IV - Quando não puder ser definido o campo de trabalho, para fins de medição do nível de iluminamento,
deverá ser considerado como tal, um plano horizontal
a 1,0 m (um metro) do piso.
Marque:
a) TODAS as questões são VERDADEIRAS
b) Somente as questões I e III são VERDADEIRAS
c) Somente as questões III e IV são VERDADEIRAS
d) Somente a questão IV é FALSA
e) TODAS as questões são FALSAS

35. Leia o enunciado com atenção e marque a alternativa VERDADEIRA:
Segundo a NR 17 que trata de Ergonomia, nos locais
de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual a atenção constantes, tais
como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre

outros, são recomendadas as seguintes condições de
conforto:
a) Níveis de ruído para conforto acústico de acordo com o
estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no
INMETRO.
b) Índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC
(vinte e três graus centígrados);
c) Velocidade do ar não superior A 0,75m/s.
d) Umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por
cento.
e) Todas as questões anteriores estão CORRETAS.

36. Marque a alternativa FALSA:
a) De acordo com a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios da
Previdência Social), em seu artigo 93: “A empresa com 100
(cem) ou mais funcionários está obrigada a preencher de
2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) dos seus cargos
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiências, na seguinte proporção;
b) De acordo com o Inciso 1º da Lei 8.213/91, artigo 93:
“A dispensa do trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais
de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo
indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de
substituto de condição semelhante.
c) O Inciso 2º da Lei n.8213/91, artigo 93 diz que: “O Ministério do Trabalho deverá gerar estatísticas sobre o total
de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e
deficientes reabilitados, fornecendo-as, quando solicitadas,
aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados.”
d) Em conformidade com a Lei 8.213/91, artigo 118: “O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo
prazo mínimo de 12 meses, a manutenção de seu contrato
de trabalho na empresa, após cessação do auxílio-doença
acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.”
e) Ainda de acordo com a Lei n. 8213/91, artigo 176: “Nos
casos de negligência quanto às normas-padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.”

37 Em relação aos contaminantes atmosféricos - aerossóis ou aerodispersóides. Marque a questão VERDADEIRA:
a) Poeiras: aerossóis formados pela condensação, sublimação ou reação química, e constituído por partículas sólidas, em geral com diâmetros menores que 1µ. É comum
a condensação de vapores de metais fundidos. As poeiras
tendem a flocular.
b) Fumos: são aerossóis formados por dispersão de partículas sólidas, em geral com diâmetros maiores que 1µ,
resultante da desintegração mecânica de substâncias or-
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gânicas ou inorgânicas, seja pelo simples manuseio, seja
em consequência de operações de trituração, moagem.
peneiramento, polimento, detonação, etc. Os fumos não
floculam, não se difundem no ar, mas se depositam pela
ação da gravidade.
c) Fumaças: são aerossóis resultantes da combustão incompleta de materiais inorgânicos. São constituídos, geralmente por partículas inferiores a 1µ.
d) Névoas: são aerossóis constituídos por partículas líquidas (goticuladas) independente da origem, comumente
com diâmetro entre 0,1 a 100µ, resultante da condensação
de vapores ou da dispersão mecânica de líquidos.
e) Máscaras são Peças Faciais Filtrantes (PFF) e correspondem a Equipamento de Proteção Individual respiratório
que são filtros mecânicos e referem-se à capacidade de retenção do agente contaminante, que vai da maior proteção
a menor proteção (P1 -> P2 -> P3).

38. A sinovite e a tenossinovite, em determinados grupos ocupacionais , excluídas causas não ocupacionais
, e ocorrendo condições de trabalho com posições forçadas e gestos repetitivos e/ou ritmo de trabalho penoso e/ou condições difíceis de trabalho, podem ser
classificadas como “doenças relacionadas com o trabalho” do grupo II da Classificação de Schilling, posto
que o “trabalho” ou a “ocupação” podem ser considerados como fatores de risco, no conjunto de fatores
de risco associados com a etiologia multicausal destas
entidades. Diante do enunciado, marque a alternativa
que melhor se aplica aos grupos de fatores de riscos
para as sinovites e tenossinovites:
a) As vibrações e pressões locais sobre os tecidos
b) As posturas inadequadas
c) A carga estática
d) Os fatores organizacionais e psicossociais ligados ao
trabalho.
e) Todas as respostas são VERDADEIRAS.

39. Em relação a lista de doenças relacionadas ao trabalho no âmbito da Previdência Social, marque como
VERDADEIRA a alternativa nos quais todos os agentes
causais de natureza ocupacional estão corretamente
relacionados às doenças:
a) Cloro: Rinite crônica; Bronquite crônica; Síndrome da
Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA);
b) Ruído e afecção auditiva: Perda da Audição Induzida
pelo Ruído; Hipertensão Arterial; Alteração Temporária do
Limiar Auditivo;
c) Ar comprimido: Perfuração da Membrana do Tímpano;
“Mal dos caixões”; Sinusite barotraumática;
d) Microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus
produtos tóxicos: Febre Amarela, Tuberculose; Zika Vírus.
e) Asbestos ou Amianto: Asbestose; Mesotelioma de Pleura; Neoplasia Maligna dos Brônquios e do Pulmão.

40. No caso da ocorrência de Tuberculose, a suspeita
ou a confirmação da doença com o trabalho, deve-se
proceder às seguintes orientações, EXCETO:
a) informar ao trabalhador.
b) examinar os expostos, visando a identificar outros casos.
c) notificar o caso ao SUS, à DRT/MTE e ao sindicato da
categoria.
d) Providenciar a emissão da CAT, caso o trabalhador seja
segurado pelo Seguro de Acidente do Trabalho da Previdência Social.
e) Por questões éticas, em respeito ao sigilo e à confidencialidade não se pode informar o empregador, somente deixar registrado no prontuário médico e fazer a notificação
compulsória.

41. No diagnóstico de Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho, as seguintes patologias podem ser
consideradas ocupacionais, desde que, tenham o nexo
causal/técnico bem estabelecido. Analise cada enunciado e marque a assertiva VERDADEIRA:
a) A síndrome do Pronador Redondo é frequentemente
confundida com a Síndrome do Túnel do Carpo.
b) Na Síndrome do Pronador Redondo a manobra de Phalen é negativa e a de Tinnel é positiva no terço proximal do
antebraço e com alterações de sensibilidade no triângulo
palmar.
c) Síndrome do Canal de Guyon é a compressão do nervo
ulnar ao nível do chamado Canal de Guyon no punho, causando distúrbio de sensibilidade no quarto e quinto dedos,
bem como distúrbios motores na face palmar.
d) As epicondilites são processos inflamatórios dos tendões de inserção dos músculos do antebraço, nos côndilos
umerais. São sempre resultantes de movimentos repetidos
na pronossupinação do antebraço, contra resistência na
flexão dorsal.
e) Todas alternativas estão CORRETAS.

42. Em relação às barreiras aos agentes tóxicos, marque a alternativa FALSA:
a) Fígado: o agente tóxico quando ingerido em pequenas
doses encontra como primeira barreira o fígado (principal
filtro antitóxico).
b) Ossos: funcionam como barreira para alguns agentes
metálicos tipo, chumbo, arsênico, tálio, mercúrio e cobre,
que podem ser retidos como componentes orgânicos.
c) Pulmão: barreira importante para certos agentes tóxicos
que são mais nocivos quando aspirados do que quando
ingeridos. A eliminação dos agentes tóxicos no pulmão se
faz por hematólise.
d) Barreira hemato-encefálica: certos psicotrópicos para
alcançar o sistema nervoso central tem que vencer esta
barreira. As substâncias hidrossolúveis entram com mais
facilidade no cérebro que as lipossolúveis.
e) Via área superior: os cílios vibráteis das mucosas res-
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piratórias e os pelos que recobrem a mucosa nasal funcionam também como barreira para determinados agentes
nocivos.

43. Nas atividades que exponham os trabalhadores a
riscos de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do
trabalho, devem ser adotadas diversas medidas especiais de proteção. Assinale a opção que NÂO reproduz
adequadamente uma dessas determinações normativas:
a) A realização de trabalho em recintos confinados deve ser
precedida de inspeção prévia e elaboração de ordem de
serviço com os procedimentos a serem adotados.
b) Monitoramento permanente de substância que cause
asfixia, explosão e intoxicação no interior dos locais confinados realizados por trabalhador qualificado sob supervisão do responsável técnico.
c) Ventilação local exaustora eficaz, que faça a extração
dos contaminantes e ventilação geral que execute a insuflação de ar para o interior do ambiente, garantindo de forma permanente a renovação contínua do ar.
d) Utilização de oxigênio para ventilação de local confinado.
e) Implementar um Programa de Proteção Respiratória
de acordo com a análise de risco, considerando o local, a
complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido.

44. No caso de servidor público federal vitimado por
um acidente de trabalho qual a conduta ocupacional a
ser seguida:
I – Ser examinado pelo médico do trabalho da instituição e ser emitido o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT).
II – O trabalhador deve ter um processo administrativo
aberto na própria unidade ou no órgão em que trabalha.
III – Deve ser examinado pela perícia médica, a quem
cabe caracterizar o nexo e a eventual incapacidade
para o trabalho.
IV – O Regime Jurídico Único não prevê benefícios específicos para o indivíduo vitimado por agravos relacionados ao trabalho, exceto a aposentadoria com vencimentos integrais na vigência da incapacidade total e
permanente.
Marque:
a) Todas as alternativas são FALSAS
b) Somente a alternativa II é FALSA
c) As alterativas I e III são VERDADEIRAS
d) As alternativas II, III e IV são VERDADEIRAS
e) Todas as alternativas são VERDADEIRAS

45. Analise cada enunciado e marque a alternativa FALSA:
a) A RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador) está organizada como rede nacional de
informação e práticas de saúde: ações assistenciais, de
vigilância e promoção da saúde, nas linhas de cuidado da
atenção básica, da média e alta complexidade ambulatorial, pré-hospitalar e hospitalar, sob o controle social, nos
três níveis de gestão do SUS.
b) Na proposta da RENAST, os Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador (CEREST) deixam de ser porta de
entrada e assumem o papel de suporte técnico, pólo irradiador da cultura da centralidade do trabalho e produção
social das doenças, e lócus de pactuação das ações de
saúde, intra e intersetorialmente, no seu território de abrangência
c) As atividades dos CERESTs devem, necessariamente,
estar articuladas com os demais serviços da rede do SUS
e outros setores de governo que possuem interfaces com a
Saúde do Trabalhador. Os mesmos devem orientar e fornecer retaguarda, a fim de que os agravos à saúde relacionados ao trabalho possam ser atendidos em todos os níveis
de atenção do SUS, de forma integral e hierarquizada.
d) Considerando a importância da produção, sistematização, análise e disseminação da informação em Saúde do
Trabalhador, a RENAST prevê a organização da Rede de
Serviços Sentinela em Saúde do Trabalhador, que deverá
ser responsável em cobrir somente a capital de cada estado. O termo sentinela é utilizado aqui para designar serviços assistenciais de retaguarda de média e alta complexidade já instalados, e qualificados para garantir a geração
de informação para viabilizar a vigilância em saúde.
e) No âmbito da Atenção Primária, e mais especificamente
no bojo da estratégia de Saúde da Família, definido pelo
Ministério da Saúde como um dos eixos organizadores das
ações do SUS, deverão ser concentrados esforços no sentido de garantir o acesso a uma atenção qualificada para
estabelecer o nexo causal entre o quadro de morbimortalidade verificado no âmbito dos processos de trabalho de um
determinado território.

46. Um trabalhador que em acidente perde a visão de
um olho ( AV <20/200) mantem Eficiência Visual de:
a) 5%
b) 10%
c) 25%
d) 50%
e) 75%
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47. As explicações etiológicas da teoria da multicausalidade são dadas pelos postulados de Evans, nos quais
se estabelece que:
1 - Determinantes de doença sejam fatores capazes de
condicionar frequências da doença significativamente
maiores nas populações a eles expostas;
2 - A frequência da presença dos determinantes deve
ser significativamente maior nos doentes;
3 - A remoção de determinantes na população deve reduzir a ocorrência de novos casos da doença;
4 - A exposição aos determinantes deve anteceder a
ocorrência da doença
Para fazer frente à multicausalidade dos agravos à
saúde, o SUS atua com as seguintes ações , exceto:
a) Formação de pessoal de saúde.
b) Assistência terapêutica integral.
c) Controle e fiscalização de alimentos.
d) Acompanhamento da Saúde do trabalhador.
e) Vigilância epidemiológica.

48 .Uma empresa de construção civil estabeleceu o
uso de óculos de proteção como EPI depois de acidentes com lesões oculares por cimento e cal viva. Considerando esses dois fatores de lesões oculares é correto afirmar que:
a) As lesões causadas pelo cimento são de melhor prognóstico.
b) As lesões causadas pela cal viva são de melhor prognóstico.
c) As lesões de ambos agentes são de mau prognóstico
devido ao Ph ácido.
d) As lesões de ambas agentes são de mau prognóstico
devido ao Ph básico.
e) O prognóstico das lesões desses agentes depende do
efeito mecânico e não do Ph.

49. Em um exame pré-admissional a constatação de
deuteranopsia contraindica o acesso aos cargos de:
a) Pedreiro e pintor
b) Pintor e eletricista
c) Carpinteiro e eletricista
d) Vigia e pintor
e)Funileiro e pedreiro

50. A instrução para o uso de cinto de segurança pelo
motorista e ocupantes de veículos automotores indica que o que deve ser posicionado abaixo da espinha
ilíacas ântero-superior de cada lado e diagonalmente
no tórax, passando pelo terço médio da clavícula. Essa
instrução objetiva prevenir:
a) A lesão das vísceras ocas da cavidade abdominal
b) A lesão de vísceras maciças torácicas
c) A lesão das vértebras cervicais

d) A lesão das vísceras maciças abdominais
e)A lesão dos ossos da pelve.

51.“Quatro bombeiros que trabalham nas buscas de
corpos das vítimas da tragédia de Brumadinho, onde
em 25 de janeiro uma barragem de minério da Vale se
rompeu e vitimou 169 pessoas, apresentaram concentração de metais em seus exames de sangue...
Três semanas após o rompimento da barragem, o governo estadual de Minas Gerais confirmou, em nota publicada na última terça-feira (19), que três bombeiros
possuem alumínio no corpo. Um quarto profissional
teve a presença de cobre identificada por meio de exames.”
Nas manifestações esperadas pela intoxicação pelo
cobre se exclui :
a) Fragilidade óssea
b) Hemólise
c) Fibrose pulmonar
d) Hepatotoxidade
e) Cegueira

52 Pedro Juan , cidadão boliviano, 32 anos em trânsito por Brasileia com destino a Rio Branco para seguir
viagem para São Paulo por via aérea, sofre acidente
de trânsito em Brasileia com fratura de ambas pernas
e suspeita de ruptura de baço. A assistência pelo SUS
ao estrangeiro em território nacional:
a) Está assegurado só em caso de urgência e emergência.
b) É necessário que o estrangeiro seja residente no Brasil.
c) É necessária a apresentação da carteira do SUS.
d) Os estrangeiros mesmo em trânsito tem os mesmos direitos que os nacionais.
e) Se dará aqueles que seus países assegurem o mesmo
direito aos brasileiros.

53. A hierarquia estabelecida pelas diretrizes do SUS
indica que:
a) A baixa complexidade tem alto adensamento tecnológico
e ampla cobertura assistencial.
b) A atenção primária visa atender as população mais carentes com ênfase nas endemias .
c) A alta complexidade é regulada a partir da demanda dos
níveis assistenciais intermediários.
d) Os serviços de urgência e emergência, incluindo o
SAMU são considerados assistência primária.
e) O nível terciário de assistência tem baixo adensamento
tecnológico e cobertura assistencial individualizada.
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54. As ações da política de saúde no Brasil podem ser
desenvolvidas segundo Constituição Federal em seu
artigo 199
a) Com a participação de Planos de Saúde conveniados
com o SUS.
b) Com a participação de entidades filantrópicas conveniadas com o SUS.
c) Com entidades filantrópicas que constituem a saúde suplementar.
d) Com as Operadoras e Planos de Saúde que constituem
a saúde complementar.
e) Com atendimento em clínicas de baixo custo devido à
demanda reprimida no setor público.

panheiro. Perto de sua casa, sofre um acidente com
várias escoriações e fratura do fêmur direito.
Assinale a forma correta de encaminhar o caso:
a) Emitir a CAT obrigatoriamente porque tem previsão na
espécie 91 mesmo com vale transporte
b) Emitir a CAT obrigatoriamente porque tem previsão na
espécie 31 mesmo com vale transporte
c) Não emitir a CAT porque a empresa assegura vale
transporte
d) A emissão da CAT não é obrigatória porque o trajeto
deve ser no início e término do expediente
e) A emissão de CAT não é obrigatória porque Antônio é
estagiário e não tem direito ao Auxílio Doença Acidentário

55. “Em todas as atividades, existe sempre um nível de
estresse que toma parte da vida e que inclusive é indispensável para desenvolvimento, funcionamento do
organismo e adaptação ao meio, atuando como fator
de motivação para vencer e superar obstáculos. No entanto, ultrapassando aquele nível, o organismo esgota-se, provocando as chamadas doenças do estresse”
São características da fase de resistência da instalação
do estresse:
a) Mobilização para lutar ou fugir.
b) Falha do mecanismo de adaptação.
c) Manutenção do estado de equilíbrio.
d) Reconhecimento do agente estressor.
e)Ruptura da homeostase psico-física.

59. Em uma empresa de construção foi feito o levantamento do número total de empregados que tiveram
acidente do trabalho com lesão na cabeça no período
de 10 anos. Comparou-se a ocorrência em trabalhadores com capacete, com trabalhadores sem capacete.
Para qualificar o N amostral, fez-se um cluster (aglomerado) com várias empresas da mesma atividade econômica. Foi também usado para comparação, os casos
de acidente com lesões na cabeça de trabalhadores
que usam obrigatoriamente capacete (motoboys).
Pela análise do desenho da pesquisa é correto dizer
que:
a) É um estudo de coorte
b) É um estudo de caso-controle
c) É um estudo de caso
d) O cluster indica amostra de conveniência
e) A comparação com motoboys indica viés de seleção.

56. Na CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente):
a) Os membros devem pertencer à mesma base sindical
b) Os membros podem exercer até três mandatos consecutivos
c) O Cargo de presidente é designado pelo empregador
d) A eleição da CIPA é de voto aberto
e) Os membros podem ser demitidos por motivos econômicos da empresa.

60. São princípios da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8212) exceto:
a) distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
b) irredutibilidade do valor dos benefícios;
c) equidade na forma de participação no custeio;
d) diversidade da base de financiamento;
e) gestão centralizada.

57. Segundo a NR 17 – Ergonomia- a diferença de gênero é considerado:
a) No trabalho de levantamento e transporte de carga.
b) Na estrutura e design de mobiliário e posição no trabalho.
c) Na atividade dependendo da idade do trabalhador (a).
d) Na definição do tipo de EPI.
e) Na definição de trabalho contínuo.

58. Uma empresa paga aos seus empregados vale
transporte e oferece almoço. Antônio é estagiário dessa empresa. Antônio resolve ir para casa em seu intervalo de almoço e pede emprestado a moto de um comCargo: Médico / Área: Medicina do Trabalho - pág. 10

