
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando? Seu diretor protege a 

equipe? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil. Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes. Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p. 58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe. 
B) na contemporaneidade, o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna” poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado. 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 



CONCURSO PÚBLICO 

 4

 
C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. No Brasil, o campo da saúde do trabalhador vem sendo assumido, progressivamente, pelo Sistema Único da Saúde 

(SUS) com obrigações bem definidas nas esferas federal, estadual e municipal. O movimento da Reforma Sanitária 
teve início na década de 1970, por reivindicação do movimento sindical e iniciativa de técnicos de saúde e outros 
setores organizados da população. Sobre a Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS, é CORRETO afirmar que 

 
A) surgiu em decorrência da necessidade de uma melhor adaptação do trabalhador ao mercado de trabalho. 
B) marcou o início de um comando total dos trabalhadores sobre os órgãos de saúde. 
C) teve como desdobramento a conquista de melhores salários. 
D) estão sendo incorporadas progressivamente as ações de atenção integral à saúde dos trabalhadores e intervenção nas condi-

ções e ambientes de trabalho. 
E) facilitou o acesso dos trabalhadores aos sindicatos e associações. 
 
12. As iniciativas de promover a saúde do trabalhador trataram de garantir seus direitos, enfrentar os principais 

problemas e executar ações para prevenir os acidentes e doenças do trabalho, especialmente os de maior gravidade. 
Com relação aos objetivos da Vigilância à Saúde do Trabalhador, é CORRETO afirmar que 

 
A) a Constituição da República do Brasil não contempla benefícios aos trabalhadores no que diz respeito a sua saúde. 
B) direitos e obrigações do trabalhador só serão respeitados, se, nas indústrias ou empresas, houver comissões específicas com 

tal finalidade. 
C) assegura um ambiente e condições de trabalho saudáveis, além de garantir a participação de trabalhadores e fornecer 

subsídios para sua organização, por meio de sua inserção ativa no processo de produção, para transformar as relações entre 
trabalho e saúde. 

D) busca incentivar a baixa participação dos trabalhadores na esfera produtiva, encaminhando-os para exames semanais nos 
departamentos nos quais estão lotados. 

E) se entende como objetivo das iniciativas da saúde do trabalhador o fortalecimento das relações de trabalho e a proximidade 
entre os subordinados e superiores. 

 
13. Com relação aos órgãos competentes, assinale abaixo os que têm como atributo desenvolver indicadores 

epidemiológicos nesta área, com a finalidade de priorizar as ações de intervenções nos ambientes de trabalho. 
 
A) Os conselhos estaduais e municipais de saúde que, através de reuniões sistemáticas, elaboram as políticas de atenção à 

saúde do trabalhador monitorado pela Secretaria de Saúde do Estado. 
B) O Ministério da Ciência e Tecnologia, através do programa “Saúde do Trabalhador”, mapeando as principais causas de 

mortalidade por acidentes no trabalho, exercendo sansões às indústrias e empresas responsáveis por eles. 
C) As indústrias ou empresas que se responsabilizam inteiramente pela criação de comissões de acompanhamento de 

trabalhadores (CATs) nos locais de trabalho, para que haja uma melhor conscientização dos riscos com acidentes. 
D) Os Conselhos Regionais de Medicina, que, através dos médicos do trabalho credenciados, promoverão visitas sistemáticas 

às indústrias e empresas para uma avaliação do cumprimento do código de prevenção de acidentes no trabalho. 
E) A instância de vigilância em saúde do trabalhador municipal, estadual e federal ou os Serviços de Referência em Saúde do 

Trabalhador. 
 
14. A Vigilância em Saúde do Trabalhador investiga os fatores que podem causar danos à saúde dos trabalhadores 

gerados pelas condições ou pela organização do trabalho. O resultado da exposição a estes fatores pode levar a 
acidentes de trabalho ou adoecimento. Neste sentido, constituem-se situações cabíveis de denúncia na Vigilância em 
Saúde do Trabalhador: 

 
A) Demissão do trabalhador por diagnóstico de HIV/AIDS em exame periódico. 
B) Demissão do trabalhador por diagnóstico de gravidez em exame periódico. 
C) Demissão do trabalhador por suspeita de diagnóstico de doença decorrente da exposição a produtos perigosos no ambiente 

de trabalho. 
D) Demissão do trabalhador, por participar em movimento paredista. 
E) Aposentadoria por tempo de serviço. 
 
15. Em se tratando da Saúde Ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva, é INCORRETO afirmar. 
 
A) A contaminação do solo, água e ar provocada por indústria de agrotóxico deve ser monitorada nos limites internos e 

externos da empresa. 
B) O uso de equipamento de proteção individual deve ser adotado, também, pelos trabalhadores rurais. 
C) O hábito de fumar deve ser proibido em ambiente de trabalho, em virtude dos danos causados à saúde dos trabalhadores. 
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D) Não é permitido aos órgãos CPRH e COMPESA o monitoramento dos níveis de contaminação do ar, solo e água nas 

indústrias. 
E) Os órgãos responsáveis pelo controle da poluição do ar, solo e água nas esferas federal, estadual e municipal devem 

trabalhar em parceria. 
 
16. Sobre a saúde, enquanto patrimônio/direito do trabalhador, é CORRETO afirmar. 
 
A) Corresponde a um pré-requisito, para haver melhor remuneração em atividades produtivas. 
B) É a garantia de cumprimento de obrigações sociais, previdenciárias e tributárias por parte do empregador. 
C) Não se configura como fator relevante, pois a assistência médica da indústria ou da empresa se responsabilizará em oferecer 

ao trabalhador saúde integral. 
D) É condição essencial e fundamental ao convívio social, indissociável do trabalho, ferramenta primeira no desenvolvimento 

das relações de produção. 
E) É responsável pelo elevado número de demissões sem justa causa nas indústrias ou empresas. 
 
17. Identifique o grupo de doenças vinculadas à Saúde do Trabalhador. 
 

I. LER – DORT; Asma e Vitiligo. 
II. Benzenismo; LER – DORT e PAIR – RUÍDO. 
III. Vitiligo; LER – DORT e Benzenismo. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todos estão corretos. 
B) Apenas o II está correto.  D) Apenas o III está correto. 
C) Apenas o I está correto.  E) Todos estão incorretos. 
 
18. Identifique o grupo de doenças que correspondem a manifestações da LER – DORT. 
 

I.  Bursite; Síndrome do Ombro Doloroso e Tendinite. 
II.  Bursite; Tendinite e Epicondilite. 
III.  Tendinite; Bursite e Miosites. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todos estão corretos. 
B) Apenas o II está correto.  D) Apenas o III está correto. 
C) Apenas o I está correto.  E) Todos estão incorretos. 
 
19. Com relação à LER – DORT, a Norma Regulamentadora (NR) 17 do Ministério do Trabalho estabelece que 

compete ao empregador: 
 
A) realizar a análise ergonômica do trabalho para avaliar a adaptação das condições laborais às características psicofisiológicas 

do trabalhador. 
B) informar ao Ministério do Trabalho os casos notificados pelas doenças e as possíveis causas de sua demissão. 
C) garantir ao trabalhador vencimentos pelo tempo que perdurar seu afastamento da indústria ou empresa para tratamento pelo 

SUS. 
D) modificar a política de admissão das indústrias ou empresas para os portadores dessas doenças como também demitir por 

justa causa os que nela estiverem. 
E) garantir direitos trabalhistas e fiscais para os empregados portadores da doença e se responsabilizar por pagar pensão 

vitalícia após a descoberta do caso. 
 
20. A Lei 8.080/90 contempla a definição do campo “saúde do trabalhador” em seu artigo 6º, conceituando-a como: 
 "…um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho”. 

 Com relação às ações que esta lei enumera, assinale a única alternativa INCORRETA. 
 
A) Penalidade ao trabalhador que sofrer acidente de trabalho devido à falta de condições oferecidas pela indústria ou empresa. 
B) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
C) Informação ao trabalhador, à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente do trabalho, doença 

profissional e do trabalho bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. 
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D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 

públicas e privadas. 
E) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração 

de entidades sindicais. 
 
21. Se houver suspeita de doença ocupacional, isto é, a presença de sinais e sintomas de doenças relacionadas ao 

trabalho, o empregado deve 
 
A) permanecer no trabalho, até que a doença se agrave. 
B) comunicar à família a existência da doença e deixar que ela se responsabilize pelos cuidados. 
C) passar por uma avaliação médica. Essa avaliação deve ser baseada em exame clínico que leve em conta a história 

ocupacional do trabalhador e, quando justificado, em exames complementares. 
D) exigir, diante dos primeiros sintomas afastamento vitalício e com vencimentos. 
E) procurar fazer exames por conta própria sem comunicação ao empregador e só depois procurar o médico do trabalho. 
 
22. Para evitar atos inseguros e prevenir-se dos acidentes no trabalho, é necessário observar algumas condições 

básicas de segurança que devem existir nos ambientes de trabalho, principalmente nas indústrias. Assinale a 
alternativa que corresponde a estas condições. 

 
A) Ausência de sinalização; iluminação insuficiente; desarrumação de móveis, mercadorias e ausência de rótulos nas 

embalagens de diferentes produtos químicos. 
B) Presença de buracos, fendas, tábuas soltas; fios fora dos eletrodutos e sem isolamento e ligações improvisadas ou com 

vários aparelhos sem a capacidade devida, acarretando sobrecarga à rede.  
C) Os riscos causados pela inexistência ou mau uso de equipamentos de proteção individual ou ainda que se apresentam sem 

condições de uso, como: capacetes, capuz, máscaras contra gases, protetores (facial, respiratório, auriculares e oculares), 
capa, botas especiais, avental, colete, luvas e perneiras. 

D) Negligência e inadequação de máquinas; falta de manutenção ou reposição de correias, peças e lubrificantes.  
E) Política de prevenção de acidentes adequada, com presença de profissionais que auxiliem aos trabalhadores no bom uso de 

equipamentos de segurança. 
 
23. Sabe-se que a Toxicologia Ocupacional se ocupa da identificação e do estudo do mecanismo de ação das substâncias 

químicas industriais, do tratamento e da prevenção de seus efeitos tóxicos. Dentre os compostos citados abaixo, 
qual alternativa NÃO corresponde a substâncias tóxicas? 

 
A) Chumbo, Cobre e Mercúrio. 
B) Cádmio, Manganês e Zinco.  D) Oxigênio, Proteínas e Enzimas. 
C) Alumínio, Níquel e Cromo.  E) Arsênico, Tiocianato e Ácido Hipúrico. 
 
24. Com relação à Ergonomia, o trabalho manual sentado ou o que tenha de ser feito em pé, as bancadas, as mesas, as 

escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação. 
Para tal, devem atender a requisitos mínimos, tais como: 

 
I.  Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 

requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. 
II.  Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. 
III.  Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos 

corporais. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todos estão incorretos. 
B) Apenas o II está correto.  D) Apenas o III está correto. 
C) Apenas o I está correto.  E) Todos estão corretos. 
 
25. Em junho de 2003, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) absorveu as atribuições do antigo Centro Nacional de 

Epidemiologia (CENEPI) e, com base no Decreto nº 3.450, de 9 de maio de 2000, assumiu também a gestão do 
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde. A Instrução Normativa nº 1, de 7 de março 
de 2005, regulamentou o Subsistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde. Dentre suas atribuições, estão 
coordenação, avaliação, planejamento, acompanhamento, inspeção e supervisão das ações de vigilância 
relacionadas às doenças e agravos à saúde. Assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como uma de suas 
atribuições. 

 
A) Fatores de risco biológicos no ambiente de trabalho. 
B) Acidentes com produtos perigosos. 
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C) Água para consumo humano. 
D) Julgamentos e condenações de processos sobre acidentes de trabalho. 
E) Contaminações do ar e do solo. 
 
26. Com relação ao laudo pericial, ele deve ser claro, objetivo, fundamentado e conclusivo. Todos os dados e elementos 

que o perito julgar importantes e que possam contribuir efetivamente para o convencimento do juiz devem ser 
levantados, devendo o mesmo ocorrer nas perícias fora da esfera da Justiça. No que diz respeito ao critério adotado 
para a elaboração do laudo pericial, é CORRETO afirmar que 

 
A) deve corresponder aos anseios do reclamante. 
B) deve ter como critério os postulados criados aleatoriamente. 
C) o perito deve mencionar a legislação, norma, etc. em que se baseou para a elaboração da prova pericial (critérios qualitativo 

e quantitativo). 
D) o laudo pericial pode estar incoerente com as normas jurídicas e constitucionais. 
E) é dispensável a utilização do critério, pois este é de competência do Ministério do Trabalho. 
 
27. Quanto ao trabalho infantil, nos anos 90, pode-se afirmar como INCORRETO que 
 
A) a mortalidade proporcional na faixa etária de 10-14 anos estava em torno de 1,0%, sendo o sexo feminino mais atingido que 

o masculino. 
B) o trabalho infantil concentrou-se mais na zona urbana que em áreas rurais. 
C) o mercado ilegal de drogas envolveu trabalho infantil tanto em áreas urbanas como rurais. 
D) ocorreu um maior registro de denúncias de trabalho infantil a partir da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
E) foram implementadas políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil. 
 
28. Na situação em que um trabalhador sofreu um acidente no trajeto do trabalho e foi trazido, pelo SAMU, a um 

serviço de saúde, a CAT deverá ser feita, primeiramente, ao órgão competente pelo(a) 
 
A) acidentado. 
B) equipe de saúde que prestou assistência.  D) fiscal do INSS. 
C) empregador.  E) Todas as respostas estão corretas. 
 
29. O sigilo profissional é exigido aos médicos e tem a finalidade de impedir a publicidade sobre certos fatos conhecidos 

cuja revelação traria prejuízos aos interesses morais e econômicos dos pacientes. De acordo com essa citação, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A quebra do sigilo profissional não é somente uma grave ofensa à liberdade do indivíduo como também uma agressão a sua 

privacidade ou um atentado ao exercício da sua vontade. 
B) Não ocasiona danos ao trabalhador, pois o sigilo profissional é algo irrelevante. 
C) Uma boa relação entre o médico e o trabalhador permite que o médico não guarde sigilo. 
D) O médico que violar o sigilo profissional ficará isento de responder por infração ética, penal e mesmo cível. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
30. Todas as alternativas abaixo podem ser consideradas acidentes de trabalho, EXCETO. 
 
A) Choque elétrico no exercício do trabalho. 
B) A perda de um dedo de um operador que manuseava ferramentas afiadas. 
C) Acidente de carro quando o funcionário dirigia de sua casa para o trabalho, realizando o seu trajeto habitual. 
D) Doença endêmica. 
E) Fratura de um membro, decorrente de queda em ambiente de trabalho. 
 
31. A saúde do trabalhador é o resultado do conjunto de condições em que eles vivem e trabalham, no entanto, a 

possibilidade de controlar suas condições gerais de vida e de trabalho está relacionada com o nível de consciência 
da classe trabalhadora e da categoria ocupacional específica. Neste contexto, a Medicina do Trabalho tem exercido 
papel importante na implementação dessas condições. Portanto, é CORRETO afirmar. 

 
I.  A Medicina do Trabalho se ocupa do aspecto preventivo dos prejuízos causados à saúde pelo trabalho, isto é, a 

proteção contra riscos de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. 
II.  A Medicina do Trabalho envolve o conjunto dos problemas que cercam a saúde dos trabalhadores, incluindo seus 

aspectos curativos e preventivos. 
III.  Está relacionada, também, ao tratamento de doenças adquiridas no ambiente de trabalho. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Nenhuma das alternativas está correta. 
B) Apenas a alternativa I está correta.  D) Apenas a alternativa III está correta. 
C) Apenas a alternativa II está correta.  E) Todas as alternativas estão corretas. 
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32. Em relação ao alcoolismo crônico, é CORRETO afirmar. 
 
A) O trabalho é um fator de risco para sua ocorrência, embora não possa ser classificado entre as doenças relacionadas ao 

trabalho. 
B) O trabalho nunca pode ser considerado fator de risco para sua ocorrência. 
C) Está no Grupo I da classificação de Schilling. 
D) Está no Grupo II da classificação de Schilling. 
E) Está no Grupo III da classificação de Schilling. 
 
33. Trabalhadores cuja atividade profissional determina alta exposição a solventes, como pintores, por exemplo, estão, 

principalmente, expostos a lesões no(em) 
 
A) fígado e sistema hematopoiético. 
B) sistemas renal e neurológico.  D) sistemas neurológico e endócrino. 
C) sistemas hematopoiético e neurológico.  E) fígado e sistema renal. 
 
34. Quanto à notificação dos acidentes de trabalho no Brasil, é INCORRETO afirmar que 
 
A) apresenta diferenças entre regiões. 
B) identifica desigualdades entre áreas urbana e rural.   
C) registra variações, segundo porte de empresas.   
D) os números divergem, segundo fontes notificadoras (CAT e declaração de óbito). 
E) não obedece a critérios técnicos devido à carência de legislação específica. 
 
35. Paciente do sexo masculino, 44 anos, pedreiro, deu entrada no Serviço de Emergência do Cabo de Santo Agostinho, 

com história de queda do andaime, no 4º andar, de uma obra da construção civil que realizava no Centro do 
município. O médico que o atendeu suspeitou de traumatismo crânio-encefálico (TCE); foram realizadas as 
medidas de suporte, e o paciente foi transferido para Hospital Terciário. No encaminhamento, constavam, apenas, 
dados de identificação do paciente e a hipótese diagnóstica de TCE. Após 6 horas, o paciente evoluiu para óbito, em 
sala de cirurgia, em decorrência de choque hipovolêmico. Quanto ao atestado médico, pode-se afirmar como 
VERDADEIRO. 

 
A) O corpo deve ser enviado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) por se tratar de um óbito sem causa básica 

definida. 
B) O corpo deve ser encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), por se tratar de óbito com suspeita de morte por causa 

externa. 
C) O médico do Hospital Terciário pode preencher a declaração de óbito, informando como causa básica da morte TCE e como 

causa terminal choque hipovolêmico. 
D) A declaração de óbito deverá ser emitida pelo perito do IML, e o campo “tipo de óbito por causa externa” não será 

preenchido por falta de informação da guia de remoção do cadáver, pois não referia se o óbito tinha ocorrido por homicídio, 
suicídio ou acidente. 

E) O médico do Hospital Terciário pode preencher a declaração de óbito, informando como causa básica a queda do andaime 
(4º andar) como causa intermediária, o TCE, e como causa terminal, o choque hipovolêmico. 

 
36. Após 2 horas do almoço, o médico da indústria foi procurado por um trabalhador com queixas de dores abdominais 

e 3 evacuações líquido-pastosas; terminado o atendimento, já estavam na sala de espera outros 4 operários com 
sintomas semelhantes. Qual das alternativas abaixo indica o(s) procedimento(s) que deveria(m) ser adotado(s) pelo 
médico? 

 
A) Realizar notificação de surto de diarréia, quando do final da semana epidemiológica, ao serviço de vigilância 

epidemiológica do município onde está instalada a empresa. 
B) Realizar as medidas de suporte, como reidratação venosa, antiespamódicos e exames laboratoriais, para investigar etiologia. 
C) Realizar notificação do surto para a vigilância epidemiológica do município, participar da investigação da provável fonte de 

infecção com a vigilância à saúde do município e adoção das medidas de suporte, para evitar complicações dos casos, 
como desidratação. 

D) Interditar o refeitório, até que seja identificada a provável fonte de infecção. 
E) Interditar a indústria, até que seja identificada a provável fonte de infecção. 
 
37. Nos anos 70, o Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho, apesar do sub-registro. Identifique as medidas 

que o setor saúde poderia adotar para enfrentar tal problema. 
 
A) Realizar ampla campanha de divulgação nos ambientes de trabalho para esclarecer que os trabalhadores, utilizando os 

equipamentos de proteção individual corretamente, poderiam reduzir 90% dos acidentes de trabalho. 
B) Realizar investigação para identificar a magnitude e transcendência do problema, os fatores de risco envolvidos e divulgar a 

importância da notificação do acidente de trabalho e medidas de prevenção destes. 
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C) O Ministério do Trabalho deve interditar qualquer estabelecimento em que 10% do seu quadro de pessoal tenham sofrido 

qualquer acidente. 
D) Trata-se de um problema conjuntural, de difícil solução, cabendo, apenas, ao empregador resolver. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
38. Quanto à série histórica da epidemiologia das doenças profissionais e acidentes de trabalho no Brasil, nas 3 últimas 

décadas, é CORRETO afirmar. 
 
A) Os acidentes de trajeto são superiores ao número de acidentes típicos. 
B) Os acidentes típicos são predominantes ao de trajeto e às doenças do trabalho. 
C) Os acidentes típicos são menos registrados que os de trajeto e as doenças profissionais. 
D) Existe uma tendência ao declínio dos acidentes de trajeto. 
E) As doenças profissionais têm tendência de queda em virtude da atuação preventiva do médico do trabalho nas empresas. 
 
39. Identifique o grupo de doenças de notificação compulsória que o médico do trabalho pode propor medidas de 

prevenção por apresentarem fatores de risco no ambiente de trabalho. 
 
A) Tétano acidental; Esquistossomose; Leptospirose. 
B) Hepatite; Tétano acidental; Leptospirose.  D) Cólera; Tétano Acidental; Esquistossomose. 
C) Febre tifóide; Tétano acidental; Doença de Chagas.  E) Esquistossomose; Doença de Chagas; Botulismo. 
 
40. Quanto à utilização dos agrotóxicos no país, é INCORRETO afirmar. 
 
A) Existe ainda um sub-registro de intoxicações, principalmente quando se trata da população rural. 
B) Existe descumprimento da legislação no uso, na aplicação e na destinação das embalagens. 
C) Existe uma deficiência da rede de apoio laboratorial na detecção de resíduos de agrotóxicos na população exposta, 

implicando, na maior parte dos casos, encerramento com base no diagnóstico clínico. 
D) As intoxicações crônicas por agrotóxicos são diagnosticadas tardiamente, quando as complicações já estão instaladas e são 

de difícil reabilitação. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

  


