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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

As lições da dengue 
 

Não é preciso passar mais do que algumas horas 
no Rio de Janeiro para se constatar: o pavor da 
dengue tomou conta das pessoas. O assunto está em 
todos os jornais, em todos os noticiários de rádio e de 
tevê, em todas as bocas. O movimento dos hotéis caiu 
muito, o que, numa cidade que tem no turismo uma 
importante fonte de renda, é um desastre. Claro, 
quem precisa ir ao Rio vai de qualquer modo, tomando 
todas as precauções possíveis. __________ algumas 
semanas, dei uma palestra numa instituição popular 
localizada numa antiga fábrica, na zona portuária do 
Rio: tão logo cheguei, fui atacado por uma feroz onda 
de mosquitos. Felizmente eu estava protegido; uso 
tanto repelente, que, no hotel, nem os garçons 
chegavam perto, mas esta situação, convenhamos, 
não é das mais agradáveis e está acabando com a 
paciência dos cariocas. Na ________ de cartas de O 
Globo, na quinta passada, __________ 21 mensa-
gens; 18 falavam de dengue. E todas se queixavam 
das autoridades. Por bons motivos. O recente bate-
boca protagonizado pelos responsáveis pelos serviços 
de saúde foi uma coisa muito triste.  

Existem duas frases que o administrador público 
não pode dizer. A primeira: "Isto não é comigo". Sim, 
existe uma divisão de tarefas. Mas as pessoas não 
têm obrigação de conhecer organogramas; e, quando 
estão desesperadas, não querem saber de organo-
gramas. Qualquer repartição, qualquer servidor, tem 
de servir como porta de entrada para o sistema que, 
ao menos teoricamente, vai proporcionar atendimento. 
Na prática, isto significa dizer: "Eu vou encaminhá-lo 
para o atendimento". E aí encaminhar mesmo: 
pegar o telefone, fazer o contato, instruir a pessoa 
................... como proceder. 

A segunda frase a ser evitada é: "Isto é culpa de 
X" (no lugar deste X vocês podem colocar um órgão, 
um serviço, o ocupante de um cargo público). No Rio, 
a troca de acusações enfureceu as pessoas. Perguntava 
uma leitora: "Até quando prefeito e governador conti-
nuarão jogando a culpa um no outro pela epidemia de 
dengue?" Os políticos não se dão conta de que nesta 
briga não há vencedores, que é uma conduta suicida. 
Neste sentido, a idéia de um "gabinete de crise" 
reunindo no Rio os níveis federal, estadual e municipal 
foi uma coisa sensata. 

As epidemias ................... as entranhas do país, 
mostram de forma implacável os problemas que não 
foram resolvidos. Este serviço pelo menos os micró-
bios, que sabem aproveitar qualquer oportunidade, 
prestam. Não seria ................... aprender com eles. 

 
Adaptado de: SCLIAR, Moacyr. In Zero Hora, 01 de abril de 
2008. 

 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 09, 17 e 18. 

 
(A) Fazem – sessão – havia 
(B) Fazem – seção – haviam 
(C) Devem fazer – seção – haviam 
(D) Faz – cessão – devia haver 
(E) Faz – seção – havia 

 

02. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas pontilhadas das linhas 34, 46 e 50. 

 
(A) a cerca de – expoem – mal 
(B) à cerca de –  expõe – mau 
(C) acerca de – expõem – mau 
(D) à cerca de – expõem – mal 
(E) acerca de – expoem – mal 

 

03. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. 
 

I - O autor deixa claro que é indispensável que a po-
pulação seja esclarecida sobre o risco de epidemias 
e as formas de evitá-las. 

II - O caos da saúde pública no Rio de Janeiro é, con-
forme o texto, consequência do desarranjo entre 
as diferentes esferas do poder no país. 

III - De acordo com o autor, cabe obrigatoriamente aos 
governos acolher quem recorre aos seus serviços 
e orientá-lo na busca de satisfação de suas neces-
sidades. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas  I. 
(B) Apenas  II. 
(C) Apenas  III.  
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

04. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. 
 
I - O autor enfatiza, pelos exemplos que apresenta, 

o papel preponderante da imprensa na luta contra 
os problemas da sociedade. 

II - Depreende-se da leitura do texto que enfrentar as 
deficiências de um país e procurar solucioná-las é 
um modo eficiente de evitar epidemias. 

III - Percebe-se, no decorrer do texto, que a intenção 
principal do autor é denunciar as condições precá-
rias de atendimento médico no Rio de Janeiro. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50.
. 
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05. Assinale a alternativa correta quanto à redação do texto. 
 

(A) O autor mantém, no decorrer do texto, a objetivi-
dade e a impessoalidade que o tema exige. 

(B) O texto lança mão de hipóteses, por meio das quais 
o autor elabora o seu pensamento e chega a suas 
conclusões. 

(C) Há predomínio de tom formal e de vocabulário de 
nível culto, o que propicia a clareza necessária ao 
tema. 

(D) O autor trata o tema de maneira geral na primeira 
parte do texto e, na segunda parte, especifica o 
seu enfoque.  

(E) O texto é marcado pela clareza na exposição de 
ideias, pelo estilo sóbrio e pelo distanciamento 
crítico do autor. 

 

06. As palavras ou expressões dei (linha 10), tão logo 
(linha 12) e implacável (linha 47) podem ser respec-
tivamente substituídas, sem alterar o significado ou a 
correção das frases em que se encontram, por 

 
(A) proferi – assim que – inexorável  
(B) ofereci – logo que – inabalável 

(C) ministrei – quando – indiscutível 
(D) disse – no momento em que – cruel 

(E) fiz – de imediato – definitiva 
 

07. O motivo de emprego de vírgula na frase O bom 
cronista, talvez para sensibilizar seus leitores, 
traz para o texto personagens do cotidiano é o 
mesmo em 

 
(A) O assunto está em todos os jornais, em 

todos os noticiários de rádio e de tevê, em 
todas as bocas. (linhas 03 a 05 ). 

(B) O movimento dos hotéis  caiu muito, o que 
(...) é um desastre.(linhas 05 a 07). 

(C) mas esta situação, convenhamos, não é das 
mais agradáveis (linhas 15 e 16). 

(D) e, quando estão desesperadas, não querem 
saber (linhas 26 e 27). 

(E) o sistema que, ao menos teoricamente, vai 
proporcionar (linhas 29 e 30). 

 

08. A palavra Mas (linha 25) pode ser substituída, sem 
que haja mudança de significado da frase em que ela 
se encontra, por 

 
(A) Mesmo assim. 
(B) Portanto. 
(C) Por isso. 
(D) Por conseguinte. 
(E) Contudo. 

 
 

09. Considere as afirmativas abaixo, a respeito de palavras 
do texto. 

 
I - A palavra que (linha 14) introduz uma oração que 

expressa a causa da oração anterior. 
II - A palavra aí (linha 32) indica lugar. 
III - A palavra que (linha 42) poderia ser imediata-

mente precedida da palavra de, sem alterar a 
correção gramatical nem o significado da frase. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) Apenas I e III. 

 

10. Considere as afirmativas abaixo, com relação à função 
sintática que as palavras ou expressões mencionadas 
desempenham no texto. 

 
I - o pavor da dengue (linhas 02 e 03) está para 

quem (linha 08) assim como ao Rio (linha 08) 
está para do Rio (linhas 11 e 12). 

II - por uma feroz onda de mosquitos (linhas 
12 e 13) está para pelos responsáveis (linha 
21) assim como duas frases (linha 23) está 
para isto (linha 31). 

III - no hotel (linha 14) está para no Rio (linha 44) 
assim como as entranhas do país (linha 46) 
está para Este serviço (linha 48). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

Instrução: Nas questões 11 a 15, assinale a alternativa 
que completa, correta e respectivamente, as 
lacunas das frases. 

 

11. As propostas ____________ todos optamos são as 
mesmas _____________ o advogado se referiu na 
reunião. 

 
(A) em que – às quais 

(B) por que  – a que 
(C) que – que 

(D) nas quais – às quais 
(E) pelas quais – em que 
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12. A mocinha, embora _____________ atordoada, fazia 
questão de afirmar que estava _____________ com a 
biblioteca desde _____ 16 h. 

 
(A) meia – quites – as 
(B) meio – quite – as 

(C) meia – quite – às 

(D) meio – quites – às 
(E) meio – quites – as 

 

13. Se ____________________ o coordenador ainda hoje 
e __________________ os membros do conselho, 
talvez tenhamos _______________ votos. 

 
(A) depormos – mantermos – bastantes 
(B) depuzermos – mantermos – bastante 

(C) depormos – mantermos – bastante 

(D) depusermos – mantivermos – bastante 
(E) depusermos – mantivermos – bastantes 

 

14. É a dona da companhia que faz ________ vezes de 
bilheteiro quando necessário, e é ______ ela, ______ 
cuja autoridade todos obedecem, que os atores recor-
rem quase sempre. 

 
(A) as – a – a 
(B) às – a – à 

(C) as – à – a 
(D) às – à – à 

(E) as – a – à 
 

15. Quando ___________ o zelador, __________ que eu 
___________ na briga apenas para proteger o teu 
amigo. 

 
(A) virmos – conta-lhe – intervim 
(B) vermos – conte-lhe – intervi 

(C) virmos – conte-lhe – intervi 
(D) vermos – conta-lhe – intervi 

(E) vermos – conte-lhe – intervim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990. 
 

I - O servidor ocupante de cargo em comissão ou de 
natureza especial poderá ser nomeado para ter 
exercício, interinamente, em outro cargo de 
confiança, sem prejuízo das atribuições do que 
estiver ocupando, hipótese em que poderá, 
excepcionalmente, acumular as remunerações. 

II - A posse no cargo ocorrerá no prazo de trinta (30) 
dias contados da publicação do ato de provimento. 

III - A posse no cargo, constituindo ato personalíssimo, 
não poderá dar-se mediante procuração. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.  

 

17. Considere as afirmações abaixo, à luz da Lei 8.112/1990. 
 

I - Readaptação é a investidura do servidor em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
física ou mental verificada em inspeção médica. 

II - Reversão é o retorno à atividade de servidor 
aposentado. 

III - A reintegração depende de decisão administrativa 
ou judicial e consiste na reinvestidura do servidor 
estável no cargo anteriormente ocupado, ou na-
quele resultante de sua transformação.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.   
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18. Considere as afirmações abaixo sobre o regime disci-
plinar do servidor público, à luz da Lei 8.112/1990. 

 
I - Na aplicação das penalidades disciplinares serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para o 
serviço público, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes funcionais.  

II - As penalidades de advertência e suspensão terão 
seus registros cancelados, com efeitos pecuniários 
retroativos, no prazo de 1 (um) ano de efetivo 
exercício, ainda que o servidor tenha cometido 
neste período nova infração disciplinar. 

III -  O processo administrativo disciplinar submetido 
ao procedimento sumário, por sua natureza inqui-
sitorial e para cumprir sua finalidade de apuração 
de irregularidade imediata, no prazo de 90 dias, 
prescinde, assim como no inquérito, do contradi-
tório e da ampla defesa. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.  

 

19. Assinale a alternativa que contém todas as categorias 
em que se enquadram as instituições privadas de 
ensino, à luz da Lei 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. 

 
(A) privadas em sentido estrito, sociais, religiosas e 

beneméritas 
(B) particulares em sentido estrito, regionais, pias e 

não-governamentais 
(C) societárias em sentido estrito, regionais, religiosas 

e cooperativadas 

(D) particulares em sentido estrito, comunitárias, 
confessionais e filantrópicas 

(E) societárias em sentido estrito, sociais, leigas e 
voluntárias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Considere as afirmações abaixo com relação ao Regi-
mento Geral da UFRGS. 

 
I - De ato ou decisão de autoridade ou órgão da 

Universidade cabe, por iniciativa do interessado, 
pedido de reconsideração, fundamentado na 
alegação de não consideração de elementos 
passíveis de exame quando da decisão.  

II - O pedido de reconsideração deverá ser interposto 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da 
data de ciência pessoal do ato ou decisão, de sua 
divulgação oficial por edital afixado em local 
público e visível ou de publicação em órgão de 
comunicação interno ou externo à Universidade. 

III - Os atos ou decisões de autoridade ou órgão da 
Universidade, por suas características intrínsecas, 
são irrecorríveis. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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21. Pode-se dizer que o alcoolismo é um problema de 
grande importância com causas múltiplas. Considere 
as seguintes situações de trabalho. 

 
I - Trabalhos perigosos. 
II - Atividades socialmente desprestigiadas. 

III - Trabalhos monótonos. 

IV - Atividades com grande densidade de atividade 
mental. 

 
Quais dessas situações encontram-se, frequentemente, 
associadas ao alcoolismo? 

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

 

22. A Epidemiologia é uma disciplina que costuma estudar 
a distribuição das doenças na população. Considere os 
tipos de estudo a seguir. 

 
I - Transversal 

II - Coorte retrospectivo 
III - Coorte prospectivo 

IV - Caso-controle 
 

Para quais desses estudos a Epidemiologia é usada 
em Medicina do Trabalho? 

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

 

23. Com relação ao trabalho realizado em turnos e ao 
trabalho noturno, pode-se afirmar que 

 
(A) foram criados em função de critérios de ordem téc-

nica, social e/ou econômica. 

(B) têm pouca influência sobre trabalhadores mais 
obesos. 

(C) há adaptabilidade biológica a esses trabalhos 
quando iniciados antes dos 25 anos. 

(D) permitem a modificação do ritmo circadiano após 
2 meses na atividade. 

(E) não têm consequências biológicas sobre as 
mulheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. O ruído pode ter consequências negativas sobre a 
saúde humana. Pode-se afirmar que 

 
(A) os riscos só ocorrem depois de 8 anos de exposição. 

(B) apenas a faixa entre 20 e 20.000 ciclos por 
segundo é capaz de sensibilizar a orelha humana. 

(C) os trabalhadores em atividades petroquímicas 
encontram-se mais protegidos contra as perdas 
auditivas induzidas pelo ruído. 

(D) o limiar de dor provocado por ruído ocorre somente 
a partir dos 200 dB. 

(E) a Teoria da Igual Energia não consegue definir com 
precisão os danos à audição. 

 

25. As Lesões por Esforços Repetitivos (Distúrbios Osteo-
musculares Relacionados ao Trabalho) são consideradas, 
atualmente, uma epidemia no mundo do trabalho. Essas 
patologias  

 
(A) são mais frequentemente encontradas nos traba-

lhadores brasileiros. 
(B) têm uma distribuição epidemiológica semelhante 

entre homens e mulheres. 
(C) têm a dor como sintoma mais importante. 

(D) não atingem membros inferiores. 

(E) não são encontradas em trabalhadores de escritório. 
 

26. O sofrimento no trabalho pode ter origem na própria 
maneira como está organizado. Para a Psicodinâmica 
do Trabalho, esse sofrimento 

 
(A) pode ter dois destinos diferentes, a sublimação ou 

a repressão pulsional. 
(B) depende exclusivamente da história pregressa do 

trabalhador. 

(C) acontece mais frequentemente em atividades com 
concepção. 

(D) está relacionado diretamente à idade do traba-
lhador. 

(E) ocorre apenas em atividades taylorizadas ou 
fordizadas. 

 

27. De acordo com o Art. 91 do novo Código de Ética 
Médica, promulgado através da Resolução CFM 
1931/2009, a atestação de atos executados no exercício 
profissional 

 
(A) não deve ser fornecida ao paciente nos casos de 

doença provocada pelo trabalho. 
(B) deve ser fornecida apenas pelo médico assistente 

do paciente. 
(C) deve ser fornecida apenas pelo médico do trabalho 

da empresa. 
(D) deve sempre ser fornecida ao paciente. 

(E) não deve ser fornecida por médicos plantonistas. 
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28. Em relação à Ergonomia, a organização do trabalho, 
de acordo com o item 17.6.2 da Norma Regulamenta-
dora Nº 17 do Ministério do Trabalho, deve levar em 
consideração 

 
(A) as normas de produção. 

(B) a distância mínima entre os trabalhadores. 

(C) as necessidades de produtividade da empresa. 
(D) a altura das bancadas. 

(E) a duração da jornada de trabalho. 
 

29. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) adequado ao risco, em perfeito estado de con-
servação e funcionamento, 

 
(A) sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais 
e do trabalho. 

(B) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 
sendo implantadas, mas apenas nas atividades com 
caldeira. 

(C) para atender a situações de emergência em ativi-
dades, apenas em atividades com risco biológico 
iminente. 

(D) nos casos em que o empregador não tenha con-
dições de comprar seu próprio equipamento. 

(E) quando o trabalhador não tiver condições de 
adquirir seu EPI. 

 

30. O Decreto Nº 6.833, de 29 de abril de 2009, que cria 
o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
Público Federal (SIASS)  

 
(A) contempla a assistência à saúde, a perícia oficial, a 

promoção, a prevenção e o acompanhamento da 
saúde. 

(B) contempla a perícia oficial, a promoção, a prevenção 
e o acompanhamento da saúde, mas considera que 
assistência à saúde deve ser contemplada pelo 
Sistema Único de Saúde. 

(C) contempla apenas a perícia oficial, através das 
Juntas Médicas já existentes. 

(D) contempla apenas a atenção à saúde. 
(E) deixa todas essas definições para um futuro 

decreto específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. O assédio moral no trabalho pode ser caracterizado 
apenas quando 

 
(A) ocorre de forma repetida e continuada. 

(B) é realizado por pelo menos uma pessoa em cargo 
de chefia. 

(C) ocorre humilhação, mesmo que não ocorra de 
forma repetida e continuada. 

(D) provoca o afastamento do trabalhador de seu posto 
de trabalho. 

(E) há uma perda financeira para o trabalhador. 
 

32. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97 da 
Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas Federais, são considerados 
como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de 

 
(A) júri e outros serviços obrigatórios por lei. 

(B) núpcias, contanto que em um período máximo de 
7 dias. 

(C) atividade religiosa. 

(D) atividade política, com comprovação de filiação 
partidária do servidor. 

(E) morte de familiar, em um período máximo de 6 
meses. 

 

33. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), previsto pela Norma Regulamentadora Nº 7 
do Ministério do Trabalho, 

 
(A) não é considerado parte integrante do conjunto 

mais amplo de iniciativas da empresa no campo 
da saúde dos trabalhadores, devendo estar articu-
lado com o disposto nas demais NR. 

(B) deverá considerar as questões incidentes sobre o 
indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privi-
legiando o instrumental clínico-epidemiológico na 
abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 

(C) deverá ser realizado sempre que houver demanda 
específica do fiscal do Ministério do Trabalho. 

(D) não é aconselhável para empresas do setor meta-
lúrgico com mais de 850 trabalhadores. 

(E) é obrigação de todo empregador, desde que cons-
te em cláusula de acordo coletivo da respectiva 
categoria. 
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34. As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos 
de acionamento e parada localizados de modo que 

 
(A) não possam ser acionados ou desligados pelo 

operador na sua posição de trabalho, pois isso 
poderia acarretar risco. 

(B) possam ser usados mesmo que se localizem em 
zona perigosa da máquina ou do equipamento. 

(C) possam ser acionados ou desligados, em caso de 
emergência, por outra pessoa que não seja o 
operador. 

(D) possam ser acionados apenas pelo pé do traba-
lhador. 

(E) possam ser acionado apenas por uma mão do 
trabalhador. 

 

35. Considere as seguintes afirmações sobre a Síndrome 
da Fadiga Crônica. 

 
I - É simultaneamente física e mental. 
II - Frequentemente o seu portador não consegue 

controlar-se diante do barulho. 

III - A irritabilidade é uma de suas alterações psicoló-
gicas principais, mas não o desânimo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Considere as seguintes ações a serem tomadas no caso 
de um funcionário com hepatite crônica ativa pelo vírus 
C de grau moderado, num ambiente rico em exposição 
ao tetracloreto de carbono com EPIs e EPCs inade-
quados. 

 
(1) Adequar os EPIs e EPCs. 

(2) Tratar o trabalhador com interferon + ribavirina 
se for viável, ou encaminhar para tratamento em 
outro centro especializado. 

(3) Comunicar a empresa através de laudo (atestado) 
a exposição ocupacional a hepatotoxina. 

(4) Afastar do trabalho. 

(5) Afastar do ambiente que contem CCL4. 

(6) Biopsiar o fígado, já que as PFH são alteradas há 
mais de 6 meses. 

(7) Desintoxicar do CCL4 com EDTA. 
(8) Exigir através da instituição apropriada as melhorias 

do ambiente de trabalho. 

(9) Usar quimioprofilaticamente interferon nos contatos 
íntimos. 

 
Quais são as três primeiras medidas imprescindíveis 
para este caso? 

 
(A) 1 – 4 – 5 
(B) 2 – 3 – 5 
(C) 4 – 7 – 9 
(D) 1 – 4 – 6 
(E) 2 – 3 – 6 

 

37. Assinale a afirmação INCORRETA sobre lesões 
auditivas induzidas pelo ruído. 

 
(A) O empregador deve disponibilizar ao trabalhador 

protetores auriculares. 

(B) O empregador deve tomar medidas de proteção 
coletiva. 

(C) A empresa deve identificar as pessoas mais susce-
tíveis a perda auditiva e afastá-las da função. 

(D) Exposição ao ruído pode provocar lesão central, 
similar, bilateral, irreversível e contínua. 

(E) Exposição ao ruído pode provocar lesão neuros-
sensorial, bilateral, irreversível, que se instala nos 
primeiros 10 a 15 anos de exposição e é maior 
com a perda dos limiares. 
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38. Assinale a alternativa que apresenta o indicador bioló-
gico mais específico para diagnosticar exposição a um 
produto mielotóxico, cuja primeira manifestação é a 
leucopenia. 

 
(A) fenol urinário 
(B) ácido metil-hipúrico 
(C) benzeno sérico 
(D) tolueno sérico 
(E) ácido trans-trans-mucônico 

 

39. Um professor de Biologia, que foi vacinado há três anos 
para vírus da Hepatite B com anti-HBs de 100 Ul/ml, 
estava exercendo suas atividades profissionais num 
Laboratório de Pesquisa da UFRGS. Ao realizar um 
experimento, o frasco caiu e um pequeno fragmento de 
vidro contaminado o feriu, sofrendo um acidente de 
trabalho com objeto cortante contaminado com sangue 
de paciente fonte HBs Ag Reagente. Nesse caso 

 
(A) a conduta médica correta seria solicitar realização 

de Anti-HBc Igm e ALT. 

(B) a conduta médica correta seria providenciar admi-
nistração de HBIG + dose de reforço para HVB. 

(C) não há necessidade de tratamento. 

(D) a conduta médica correta seria seguir o protocolo 
de acidentes por material biológico com controles 
de marcadores virais por 6 meses. 

(E) a conduta médica correta seria iniciar um novo 
esquema vacinal para Hepatite B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo sobre acidentes com material biológico. 

 
(  ) A quimioprofilaxia deve sempre ser utilizada quando 

ocorre um acidente com a presença do vírus HIV. 
(  ) O uso de luvas reduz minimamente os acidentes 

pérfuro-contusos. 

(  ) O início da quimioprevenção deve ser imediato, 
preferencialmente nas duas primeiras horas após 
o acidente. 

(  ) A CAT deve ser emitida em todos os acidentes com 
material biológico. 

(  ) O controle dos acidentados com risco de sorocon-
versão deve ser feito por no mínimo 12 meses. 

(  ) Os exames pré-quimioprevenção devem ser feitos 
imediatamente antes do uso da mesma, e logo após 
o término da quimioprevenção. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – F – V – V. 
(B) F – F – V – V – F – F. 

(C) F – V – F – F – V – V. 
(D) V – V – V – V – F – F. 

(E) F – F – F – V – V – F. 
 

41. Na exposição Ocupacional ao Chumbo, torna-se essen-
cial o estabelecimento diagnóstico do ponto de vista 
toxicológico. Na suspeita de intoxicação por chumbo, 
que exame é essencial para estabelecer o tratamento? 

 
(A) Dosagem de chumbo na urina de 24 horas. 

(B) Zincoprotoporfirina eritrocitária. 

(C) Ala-U (chumbo na urina). 
(D) Dosagem de chumbo no sangue. 

(E) Pesquisa de pontilhado basófilo. 
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42. Com relação à CAT (Comunicação de Acidente do 
Trabalho), assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmativas abaixo. 
 

(  ) Sempre que uma doença é comunicada com CAT, 
o trabalhador tem estabilidade por um ano. 

(  ) Em acidentes do trabalho sem afastamento do 
trabalho, não é necessário emitir CAT. 

(  ) Todos os trabalhadores, independentemente de 
sua inserção no mercado de trabalho (assalariados 
do setor privado, funcionários públicos, autônomos), 
quando se acidentam no trabalho, devem solicitar 
uma CAT. 

(  ) A fonte pagadora dos benefícios decorrentes da 
CAT é o Ministério da Saúde. 

(  ) A incapacidade definitiva para o exercício da função 
exercida pelo trabalhador dá direito à concessão 
de aposentadoria por invalidez. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – F – F – F – F. 
(B) V – F – F – F – V. 
(C) F – F – V – V – F. 
(D) V – V – F – F – V. 
(E) F – V – V – V – V. 

 

43. Paciente feminina, 37 anos, trabalhou sempre como 
faxineira. Há 2 anos trabalha numa empresa que rea-
liza serviços terceirizados. Há cerca de 2 meses iniciou 
com dores no cotovelo e antebraço D que a incapaci-
tam para o trabalho. Foi encaminhada pelo médico da 
empresa para avaliação no Serviço de Medicina do 
Trabalho da UFRGS. Ao exame físico: testes de ombro 
normais. Tinel, Phalen, Finkelstein, negativos. Apresen-
tou dor à palpação do epicôndilo lateral do cotovelo D 
acentuada pelas manobras de contraforça.  
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
a hipótese diagnóstica mais provável e o tratamento 
que deve ser prescrito. 

 
(A) Síndrome do Supinador – CAT, analgesia, repouso 

e calor local. 
(B) Epicondilite lateral do cotovelo direito – CAT, AINE 

por longo período, crioterapia e fisioterapia. 

(C) Síndrome do Supinador – CAT e cirurgia. 
(D) Epicondilite lateral do cotovelo direito – CAT, AINE 

por curto período, calor local e fisioterapia. 
(E) Epicondilite lateral do cotovelo direito – CAT e 

cirurgia. 
 
 
 
 
 
 
 

44. Assinale a alternativa que apresenta agente para o qual 
NÃO existem evidências de que cause malformações 
ou defeitos funcionais a humanos expostos intra-útero. 

 
(A) vírus da rubéola 
(B) ácido retinóico 
(C) hidantal 
(D) aminopterina 
(E) paracetamol 

 

45. Considere as afirmações abaixo sobre o Programa de 
Controle Médico em Saúde Ocupacional. 

 
I - O PCMSO tem como objetivos básicos rastrea-

mento, diagnóstico e tratamento das patologias 
relacionadas ao trabalho. 

II - O médico responsável pelo PCMSO deve manter o 
registro do prontuário do paciente por pelo menos 
até 10 anos após a demissão do trabalhador. 

III - Em situações especiais, qualquer médico pode ser 
responsável por um PCMSO. 

IV - A manutenção dos PCMSO é de responsabilidade 
dos governos municipais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 
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46. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando cada diagnóstico e seus achados 
frequentes. 

 
(1) Síndrome Túnel do Carpo 
(2) Síndrome Desfiladeiro Torácico 

(3) Síndrome Mio-fascial 
 

(  ) Compressão anormal do plexo braquial, artérias e 
veias subclávias ao nível da primeira costela, 
músculos escalenos e clavícula. 

(  ) Paciente se queixando de parestesia na mão à noite 
que o induz a levantar-se e friccionar as mãos. 
Podemos encontrar diminuição da força de apre-
ensão e hipotrofia tênar nos casos crônicos. 

(  ) Dor, contratura muscular e presença de ponto de 
gatilho na musculatura envolvida. 

(  ) Teste de Phalen e digito percussão positivos. 

(  ) Teste de Roos (abdução dos membros superiores 
com flexão dos cotovelos realizando movimentos de 
abrir e fechar as mãos por 1 a 3 minutos) positivo. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 3 – 2 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3 – 1 – 2. 
(D) 1 – 2 – 3 – 2 – 1. 
(E) 2 – 1 – 3 – 1 – 2. 
 

47. Você recebe, no ambulatório de Saúde do Trabalhador, 
paciente encaminhado da unidade de saúde com carta 
de referência contendo os seguintes dizeres: “Enca-
minho portador de Síndrome do Impacto. Solicito 
avaliação e conduta. Grato.”. Após coletar anamnese 
e história ocupacional completa do paciente, você vai 
realizar o exame físico e a manobra para corroborar 
ou descartar o diagnóstico feito, através do teste de 
NEER, que consiste em 

 
(A) colocar o paciente com o cotovelo fletido a 90º e 

antebraço supinado, solicitando a flexão do cotovelo 
contra a resistência do examinador, que segura e 
faz rotação externa. 

(B) colocar o paciente com membro(s) superior(es) 
elevado(s) em rotação externa no plano da escá-
pula, com o examinador fazendo força para baixar 
os braços e o paciente tentando resistir. 

(C) solicitar que o paciente alcance, por detrás da 
cabeça, o ângulo médio superior da escápula con-
tralateral. 

(D) estabilizar a escápula do paciente e elevar rapi-
damente o membro superior em rotação interna. 

(E) solicitar que o paciente abduza membro superior a 
90º vagarosamente até encostá-lo junto ao corpo. 

 
 

48. Assinale a alternativa que NÃO apresenta atribuição 
do Médico do Trabalho na equipe de saúde.  

 
(A) Realizar avaliações periódicas do estado de saúde 

dos trabalhadores. 
(B) Realizar campanhas e promoções de prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho. 

(C) Encaminhar os trabalhadores para os peritos faze-
rem a concessão dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade. 

(D) Detectar e encaminhar à perícia médica um aci-
dentado em serviço. 

(E) Elaborar o PCMSO e os Laudos Técnicos para 
aposentadoria. 

 

49. Assinale a alternativa que apresenta agente que NÃO 
pode ser considerado causador de câncer ocupacional.  

 
(A) zircônio 
(B) hidrocarboneto aromático policíclico 
(C) composto arsenical 
(D) luz ultraviotela 
(E) radiação ionizante 

 

50. Assinale a alternativa correta em relação à asma 
ocupacional. 

 
(A) A ocorrência de asma ocupacional é tão rara que 

essa doença não chega a se constituir num pro-
blema de saúde significativo. 

(B) Os sintomas da asma ocupacional costumam con-
tinuar presentes mesmo quando o paciente está 
ausente do trabalho, durante os finais de semana 
ou nas férias. 

(C) Só é considerada asma ocupacional aquela rela-
cionada à exposição a vapores no ambiente de 
trabalho. 

(D) Geralmente, mais de um individuo exposto no 
mesmo local apresenta sintomas de asma ocupa-
cional, cujas características clínicas são iguais às 
da asma não ocupacional. 

(E) Os agentes que provocam asma ocupacional 
podem induzir à asma através de mecanismos 
imunológicos ou através da liberação de substâncias 
broncoconstritoras. 

 
 


