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Leia com atenção estas instruções gerais antes de realizar as provas.
1
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Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo/área (cabeçalho desta página)
para o qual você se candidatou.
Confira os dados impressos no cartão de respostas. Quaisquer problemas deverão ser
comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.
Assine o cartão de respostas.
Verifique se este caderno de prova contém 40 questões. Não serão consideradas
reclamações posteriores ao término da prova.
Cada questão da prova constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas, que se encontra no verso
desta folha; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta não será aceita pela leitora ótica.
Preencha o cartão de respostas completando totalmente a pequena bolha, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais
de uma bolha no cartão de respostas, bem como questões cuja bolha apresente rasuras
no cartão de respostas.
Você poderá levar consigo a prova objetiva.
O cartão de respostas não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório
que cubra as orelhas do candidato.
A prova terá duração de quatro horas (das 15h e 30 min às 19h e 30 min), incluído o tempo
para preenchimento do cartão de respostas. A duração será de cinco horas (15h e 30min
às 20h e 30 min) apenas para os candidatos que tiveram a sua solicitação deferida.
O candidato somente poderá entregar a prova e sair da sala após 1 (uma) hora e 30 (trinta)
minutos de seu início.
Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova
simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
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Questão 1
A respeito da educação no Brasil, assinale a única alternativa FALSA:
(A) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
(B) É vedado às universidades públicas admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
(C) Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
(D) A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
(E) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental.
Questão 2
A respeito da Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale
a única alternativa INCORRETA:
(A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida
particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-adia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida
funcional.
(B) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente
por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade
administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de
sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.
(C) O servidor público deverá considerar preferencialmente o elemento ético de sua conduta.
Assim, terá que decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o inconveniente e o
inoportuno e o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e §
4°, da Constituição Federal.
(D) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que
contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro,
da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto
mais a de uma Nação.
(E) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando
atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos
erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e
caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.
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Questão 3
Analise as assertivas abaixo:
I - ___________ é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de
classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa de
capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga
horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses.
II - ___________ é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a
cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado
em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.
III - Será instituído ___________ ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido
para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.
IV - A __________, vinculada ao Ministério da Educação, tem a finalidade de acompanhar,
assessorar e avaliar a implementação do Plano de Carreira.
De acordo com a Lei nº 11.091/2005, assinale o item que contém as expressões que
preenchem CORRETAMENTE as lacunas em branco.
(A) I – Incentivo à Qualificação; II – Progressão por Mérito Profissional; III – Progressão por
Capacitação Profissional; IV – Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira.
(B) I – Progressão por Mérito Profissional; II – Progressão por Capacitação Profissional; III Incentivo à Qualificação; IV – Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira.
(C) I – Progressão por Capacitação Profissional; II – Progressão por Mérito Profissional; III –
Retribuição por Titulação; IV – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira.
(D) I – Progressão por Mérito Profissional; II – Progressão por Capacitação Profissional; III –
Retribuição por Titulação; IV – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira.
(E) I – Progressão por Capacitação Profissional; II – Progressão por Mérito Profissional; III Incentivo à Qualificação; IV – Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira.
Questão 4
A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, assinale o item INCORRETO.
(A) O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em
valor equivalente a um mês da remuneração ou provento.
(B) O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser
tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos.
(C) Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá
ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional,
nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.
(D) O servidor investido em mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de horário,
perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
(E) O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe
ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.
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Questão 5
Conforme o estabelecido pela Lei nº 8.112/90, associe a coluna da direita com a da esquerda.
1. Aplica-se Exoneração
2. Aplica-se Demissão

( ) quando não satisfeitas as condições do estágio
probatório.
( ) quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em
exercício no prazo estabelecido.
( ) quando houve crime contra a administração pública.
( ) quando houve improbidade administrativa.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) 1, 2, 2, 1.
(B) 1, 1, 2, 2.
(C) 2, 2, 1, 1.
(D) 2, 1, 1, 2.
(E) 2, 1, 2, 1.
Questão 6
Leia com atenção as seguintes afirmações:
I. A Educação Profissional inclui todos os seguintes cursos: Curso de qualificação
profissional, Curso Técnico, Especialização Técnica, Graduação Tecnológica,
Especialização Tecnológica, Mestrado Profissional, Doutorado Profissional.
II. Os Institutos Federais só poderão ofertar cursos equivalentes ao ensino fundamental,
médio ou superior.
III. Um cidadão que dominar os saberes de uma profissão poderá ser certificado como técnico
de nível médio, após processo de reconhecimento de saberes.
IV. Os Institutos Federais poderão emitir certificados e diplomas de cursos da educação
profissional, ofertados por outra instituição, após processo de avaliação.
V. Todos os atos autorizativos da oferta educativa dos Institutos Federais serão por eles
emitidos e registrados, com fundamento em sua autonomia pedagógica.
Estão CORRETAS apenas as seguintes sentenças:
(A) III e V.
(B) II, III e V.
(C) II, IV e V.
(D) I, III e IV.
(E) I, II, III, IV e V.
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Questão 7
Sobre a história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, é
INCORRETO afirmar:
(A) Em 1994 foi implantada a Unidade de Ensino de Jaraguá do Sul da então Escola Técnica
Federal de Santa Catarina.
(B) Em 1937 mudou de nome e status, passando a chamar-se Liceu Industrial de
Florianópolis.
(C) Em 2008 o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina foi transformado
em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.
(D) Em 1991 foi inaugurada a Unidade de Ensino de São José da então Escola Técnica
Federal de Santa Catarina.
(E) Em 1922 mudou de nome e status, passando a chamar-se Liceu Industrial Catarinense.
Questão 8
Qual das alternativas abaixo corresponde à declaração de Missão do Instituto Federal de Santa
Catarina?
(A) Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e
tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para
o desenvolvimento socioeconômico e cultural.
(B) Produzir, sistematizar e socializar o saber ﬁlosóﬁco, cientíﬁco, artístico e tecnológico,
ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício proﬁssional, a
reﬂexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de
uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida.
(C) Desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico, formando indivíduos
capacitados para o exercício da cidadania e da profissão.
(D) Consolidar-se como centro de excelência na educação profissional e tecnológica no estado
de Santa Catarina.
(E) Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indústria
Catarinense.
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Questão 9
Todas as alternativas abaixo são trechos extraídos do Projeto Pedagógico Institucional do
IFSC, apresentado em seu PDI 2015-2019, EXCETO UMA. Assinale-a:
(A) A proposta de educação profissional e tecnológica do IFSC sustenta-se em uma
concepção de educação integral do sujeito, cujo caráter é de totalidade, possibilitando a
manifestação das individualidades, sem limitar-se apenas ao trabalho manual ou
intelectual da atividade produtiva.
(B) O IFSC empenha esforços para formar cidadãos com base em uma visão ampla do
processo produtivo e dos princípios técnico-científicos que o sustentam em cada área
profissional, com conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes, permitindo-lhes agir
frente aos desafios sempre renovados que se colocam em um cenário de trabalho
marcado por permanentes mudanças.
(C) O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um elemento
estruturante do projeto pedagógico do Instituto Federal, não como uma mera questão
formal, mas como princípio epistemológico, que remete à concepção e à identidade da
instituição. Trata-se de um processo de produção do conhecimento por meio de ação
investigativa que possa intervir na realidade da sociedade na qual a instituição encontra-se
inserida.
(D) O IFSC deve propor um programa permanente de formação de professores para a
educação profissional e tecnológica, seja em cursos de licenciatura ou pós-graduação,
tanto para seus próprios servidores, quanto para a comunidade externa.
(E) A consolidação dos órgãos colegiados, de caráter consultivo ou deliberativo, concebidos
sob a ótica dos princípios democráticos e funcionando sob a vertente da metodologia
participativa, tem se revelado um importante diferencial e um desafio para a comunidade
acadêmica. Destaca-se o importante papel dos colegiados enquanto instrumentos
integradores, facilitando a comunicação, a coordenação e o controle dos elementos
diferenciados que compõem a rede IFSC.
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Questão 10
Segundo Miguel e Garbi (2007), no ambiente de trabalho, são comuns as situações nas quais
indivíduos precisam dar suas opiniões, fazer pedidos, e expressar seus pontos de vista. Parte
do sucesso de uma organização depende da forma pela qual seus colaboradores comunicamse. Leia as afirmativas sobre relacionamento interpessoal e assertividade no ambiente de
trabalho.
I.
Quando dizemos que um líder é muito assertivo, significa que ele costuma decisões
acertadas e que busca, constantemente, melhorar seu desempenho. Um líder assertivo
conhece muito bem o trabalho desenvolvido pelos seus subordinados e fornece feedbacks
constantes a sua equipe.
II. Comunicar-se de maneira assertiva é a capacidade de expressar de forma genuína,
honesta e relativamente direta pensamentos e opiniões, levando em consideração os
sentimentos e o bem estar dos outros.
III. A capacidade dos membros de uma equipe de trabalho de comunicar-se de maneira
assertiva tem se mostrado determinante no alcance dos resultados da mesma, bem como
na manutenção de um clima de trabalho saudável e harmonioso.
IV. Se colaboradores têm dificuldades em identificar a forma e as situações nas quais
precisam expor suas ideias, preocupações etc., é possível ensiná-los essas habilidade
através de um programa de treinamento em habilidades interpessoais ou assertividade.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.
(A) II, III, IV
(B) I, II, III
(C) II, III
(D) II, IV
(E) I, II, III, IV
Questão 11
Softwares livres são utilizados com frequência no Instituto Federal de Santa Catarina. Sobre
definições de software livre, escolha a alternativa CORRETA:
(A) É um programa de computador que é distribuído sobre termos que permitem ao usuário
executar, estudar, alterar e redistribuir este programa para qualquer propósito.
(B) É um dispositivo de hardware para computadores.
(C) É uma plataforma que permite a livre execução de programas.
(D) É um programa controlador de dispositivo que pode ser copiado livremente, mas não
alterado.
(E) É um programa de computador desenvolvido exclusivamente por empresas de
desenvolvimento de software.

Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Concurso Público – Edital 67/2016 – Prova Objetiva
TAE - MÉDICO DO TRABALHO

9

Questão 12
Sobre cópia de segurança (backup), assinale a alternativa CORRETA.
(A) Pode ser arquivos que são armazenados exclusivamente em pen drives.
(B) É uma forma segura de não permitir acesso a arquivos importantes em uma eventual
invasão hacker.
(C) É um procedimento que deve garantir a possibilidade de recuperação dos dados caso haja
algum comprometimento dos arquivos originais.
(D) Uma vez realizada a primeira cópia de segurança, não é necessário realizar outras cópias
com frequência.
(E) Discos ópticos, tais como CD e DVD, não podem ser utilizados para realizar cópias de
segurança.
Questão 13
Com relação à Norma Regulamentadora nº 05 a qual aborda o funcionamento da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), avalie as afirmativas a seguir. Marque (V) para as
afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador.
( ) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma
reeleição.
( ) O presidente da CIPA será eleito pelos empregados.
( ) As reuniões ordinárias da CIPA ocorrerão mensalmente, de acordo com o calendário
preestabelecido.
( ) O treinamento da CIPA terá carga horária mínima de 10 horas.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:
(A) F, V, V, V, V.
(B) V, V, V, F, F.
(C) V, F, V, V, V.
(D) V, F, F, V, F.
(E) V, F, V, V, F.
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Questão 14
A legislação relacionada à Saúde e Segurança do Trabalho tem como objetivo promover saúde
e prevenir doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Partindo dessa compreensão, avalie
as afirmativas a seguir. Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) De acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, descrito na Norma
Regulamentadora nº 07, o programa deverá ter caráter de prevenção, de rastreamento e
de diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionado ao trabalho, inclusive de natureza
subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos
irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
( ) Para a Ergonomia, elucidada na Norma Regulamentadora nº 17, para se avaliar a
organização do trabalho deve-se levar em conta, somente, o conteúdo da tarefa, o ritmo de
trabalho e as normas de produção.
( ) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional deve incluir, obrigatoriamente, os
exames médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e
o demissional.
( ) O relatório anual das ações realizadas pelo Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional é confidencial. Não podem ser compartilhadas as informações com as outras
áreas da instituição.
( ) A Norma regulamentadora nº 09, que aborda o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, considera os agentes físicos, químicos e biológicos nos ambientes de trabalho
como riscos ambientais que podem ocasionar danos à saúde do trabalhador. Contudo, a
referida norma não aborda a existência dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:
(A) F, V, V, V, F.
(B) V, F, V, F, V.
(C) F, F, V, F, V.
(D) V, V, F, F, F.
(E) F, F, V, V, V.
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Questão 15
Conforme a Norma Regulamentadora nº 06, os equipamentos de proteção individual são
mecanismos importantes para proteger os trabalhadores de riscos suscetíveis que ameaçam a
segurança e a saúde no trabalho. De acordo com esse tema, analise as afirmativas abaixo.
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) É de responsabilidade do empregador exigir dos trabalhadores o uso do equipamento de
proteção individual e é responsabilidade do trabalhador usá-lo, utilizando-o apenas para a
finalidade a que se destina.
( ) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de
proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, somente, quando houver situações de emergência.
( ) O trabalhador deve responsabilizar-se pela guarda e conservação do equipamento e o
empregador deve orientar e treinar o empregado sobre o uso adequado, a guarda e a
conservação do material.
( ) Caso o equipamento de proteção individual for extraviado ou danificado pelo trabalhador,
fica a critério do empregador descontar da folha de pagamento do empregado o custo do
referido material.
( ) Cabe ao trabalhador responsabilizar-se pela manutenção periódica dos equipamentos de
proteção individual.
Marque a opção que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo:
(A) V, F, V, F, F
(B) V, V, V, V, V
(C) F, F, V, V, F
(D) V, V, F, F, F
(E) F, F, F, V, V
Questão 16
Assinale a alternativa que define Ofício:
(A) Documento destinado a funcionários de determinado setor da instituição ou empresa e que
é enviado, geralmente, pelo chefe do departamento ou repartição e tem como objetivo
principal transmitir normas, ordens e avisos.
(B) Documento que registra os acontecimentos ocorridos em uma reunião, assembleia ou
sessão, possuindo valor legal ou administrativo.
(C) Documento utilizado pelas organizações em geral, desde aquelas que atuam no comércio,
setor bancário, na indústria, setor de serviços, entre outros segmentos.
(D) Documento formal utilizado para estabelecer comunicação entre autoridades de uma
mesma hierarquia, entre autoridades e particulares ou entre subordinados e superiores
hierárquicos.
(E) Documento utilizado para estabelecer comunicação entre unidades administrativas de um
mesmo órgão que, hierarquicamente, podem pertencer a um mesmo nível ou a níveis
diferentes.
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Questão 17
Em relação à pontuação, leia atentamente as afirmativas abaixo:
I. O ponto de exclamação é utilizado com finalidade de indicar estados emocionais, como
alegria, dor.
II. O ponto-final é usado no final de frases declarativas.
III. Usa-se vírgula para isolar o vocativo.
IV. As aspas são usadas para mostrar que a palavra usada indica uma ironia.
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS:
(A) II, III e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, III e IV.
(E) I, II e IV.
Questão 18
Na elaboração de uma Ata, é recomendado utilizar os verbos
no______________________: decidiu, informou, declarou, esclareceu, disse.”
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.
(A) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
(B) Pretérito imperfeito do modo indicativo.
(C) Pretérito perfeito do modo indicativo.
(D) Pretérito perfeito do modo subjuntivo.
(E) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

conjugados

Questão 19
Assinale a alternativa em que há ERRO de regência verbal:
(A) Cheguei no aeroporto duas horas antes do voo.
(B) Ele assistiu ao jogo decisivo do campeonato catarinense.
(C) Os filhos devem obedecer aos pais.
(D) Antipatizamos com os políticos desonestos.
(E) Fui ao consultório do médico especialista.
Questão 20
De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a letra inicial maiúscula deve ser usada em alguns
casos. Assinale a opção em que o uso da letra inicial maiúscula está INCORRETA:
(A) Nos nomes que designam instituições.
(B) Nos antropônimos, reais ou fictícios.
(C) Nos nomes de seres antropomorfizados ou mitológicos.
(D) Nos dias da semana, meses do ano e estações do ano.
(E) Nos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados absolutamente.
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Questão 21
Um estabelecimento que realiza atividades de atenção ambulatorial por médicos e odontólogos
apresenta qual graduação de risco?
(A) 2.
(B) 3.
(C) 1.
(D) 4.
(E) 5.

Questão 22
Qual o limite de tolerância para exposição a ruído intermitente que atinge nível de 100
decibéis?
(A) 2h e 40 min.
(B) 14h e 45 min.
(C) 2h.
(D) 2h e 15 min.
(E) 1h.

Questão 23
De acordo com a NR 4, em uma empresa o grau de risco 2, tem obrigação de contratar médico
do trabalho a partir de quantos empregados?
(A) 1001.
(B) 505.
(C) 701.
(D) 850.
(E) 150.

Questão 24
De acordo com a NR 15, trabalhadores que desenvolvem suas atividades em condições
hiperbáricas devem ter adicional de insalubridade de grau:
(A) 20%.
(B) 40%.
(C) 30%.
(D) 10%.
(E) Não devem receber este adicional.
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Questão 25
Dermatose ocupacional desencadeada por contato com óleos de corte é denominada:
(A) Pneumoconiose.
(B) Saturnismo.
(C) Plumbismo.
(D) Aspergilose.
(E) Elaioconiose.

Questão 26
Qual o prazo máximo permitido pela NR 7, para que não seja realizado exame demissional, por
ter ocorrido outro exame ocupacional no período?
(A) 90 dias.
(B) 30 dias.
(C) 60 dias.
(D) 120 dias.
(E) É sempre obrigatório.

Questão 27
Qual a frequência de realização dos exames laboratoriais para trabalhadores expostos a
radiações ionizantes com a finalidade de monitorar a exposição ocupacional?
(A) Anual.
(B) Trimestral.
(C) Não há necessidade de realização de exames laboratoriais.
(D) Bimensal.
(E) Semestral.

Questão 28
Quais os exames laboratoriais recomendados para controle de exposição ocupacional ao
BENZENO?
(A) Espirometria.
(B) Hemograma completo e parcial de urina.
(C) Hemograma completo e plaquetas.
(D) Rx tórax e espirometria.
(E) Rx de articulações escápulo-humerais e coxo-femurais.
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Questão 29
Segundo a NR 32, qual a imunização mínima obrigatória para trabalhadores em
estabelecimentos de saúde?
(A) Hepatite A, Influenza e Varíola.
(B) Tétano, difteria e hepatite B.
(C) Não é necessário realizar vacinação.
(D) Tétano e Hepatite B.
(E) HPV, Herpes e Varicela.

Questão 30
Quais são os exames mínimos que devem fazer parte do PCMSO, de acordo com a NR 7?
(A) Admissional, periódico, de readaptação funcional e demissional.
(B) Admissional, periódico e demissional.
(C) Admissional, demissional e retorno ao trabalho.
(D) Admissional, periódico, retorno a trabalho, mudança de função e demissional.
(E) A NR 7 não define quais são os exames mínimos obrigatórios.
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Questão 31
Em relação à avaliação pericial da acuidade visual, marque as assertivas verdadeiras (V) ou
falsas (F):
( ) tanto a acuidade para longe quanto para perto devem ser examinadas com a melhor
correção para óculos, e seis metros é a menor distância possível para se medir a acuidade
visual à distância com os olhos paralelos, correspondendo a 20 pés, compondo a fração de
Snellen como numerador.
( ) a acuidade visual para perto é geralmente testada para avaliar a leitura, sendo
normalmente efetuada a uma distância de 35,5 cm (escala de Jaeger 1 a 12), e no exame
de senso cromático é utilizado geralmente uma série de quadros policromáticos, como o
de Ishiara.
( ) visão subnormal é definida como acuidade visual menor do que 20/70 (tabela de Snellen),
mas igual, ou melhor do que 20/200 (tabela de Snellen), com a melhor correção possível.
( ) a biomicroscopia do segmento anterior, realizada com o auxílio da lâmpada de fenda,
serve para avaliar a transparência dos meios ópticos, e a possibilidade de catarata
decorrente de exposição à radiação ionizante deve ser avaliada nos trabalhadores que tem
este risco físico.
( ) os portadores de estrabismo acentuado se comparam com os portadores de visão
monocular, por geralmente não terem estereopsia, devendo evitar atividades em
movimento ou em altura (andaimes, lajes).
( ) fundamental para avaliação da deficiência visual para fins periciais é o conceito de
cegueira, que existe quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, quando a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no
pior olho, sem correção; nos casos nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) F, F, V, V, F e V.
(B) V, F, F, F, V e F.
(C) V, V, F, V, V e F.
(D) V, V, V, F, V e V.
(E) V, F, F, V, V e V.
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Questão 32
Analise as afirmações abaixo:
1. A queda durante o trabalho em altura, uma das principais causas de acidentes fatais em
trabalhadores no mundo todo, implica no fornecimento de cinto de segurança para
trabalhos em altura superiores a 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda,
sendo obrigatório o treinamento do trabalhador em altura para sua capacitação periódica
bienal, com conteúdo teórico e prático e carga horária mínima de 8 horas, além de
emissão de certificado, considerando-se a partir daí o trabalhador autorizado, conforme a
NR-35, e tendo a anuência formal da empresa, pela respectiva emissão de Permissão de
Trabalho.
2. É atribuição da CIPA realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas
em seu plano de trabalho e a discussão das situações do risco que foram identificadas,
requisitando ao empregador informações sobre questões que tenham interferido na
segurança e saúde dos trabalhadores para que se realize a devida análise nas reuniões
ordinárias e, se for o caso, extraordinárias daquela Comissão.
3. Conforme a NR 18, nos canteiros de obras a sinalização de segurança deve advertir contra
o risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80 m.
4. Nas atividades profissionais em serviços de saúde, ao utilizar objetos perfurocortantes, o
trabalhador é o responsável por seu descarte, sendo vedado o reencape e a desconexão
manual de agulhas.
5. Conforme a NR 12, a concepção de máquinas deve atender ao princípio da falha segura,
ou seja, na ocorrência de uma falha técnica ou falha humana, relevante à segurança de
um sistema e de pessoas, tal sistema deve entrar em um estado seguro através da
atuação imediata de dispositivos de segurança específicos e projetados para tal finalidade,
impedindo assim um descontrole do sistema e evitando possíveis danos pessoais e/ou
materiais. Assim sendo um sistema é considerado seguro quando o mesmo é projetado
com a incorporação de medidas de segurança que dependem exclusivamente do
comportamento do indivíduo.
Assinale as duas afirmações INCORRETAS:
(A) 1 e 5
(B) 2 e 3
(C) 3 e 5
(D) 3 e 4
(E) 1 e 3
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Questão 33
Em relação aos quadros clínicos em que há queixas álgicas em ombros, assinale o(s) termo(s)
que melhor preenche(m) as lacunas, se adequando a cada uma das 3 sentenças distintas,
escolhendo, ao final, a sequencia CORRETA correspondente:
No(a) _________________, a cápsula articular perde sua distensibilidade e dependendo da
evolução, se longa, há formação de aderências entre ela e a cabeça do úmero, quadro
sugerido pela ________________, quando ao paciente se solicita colocar o dorso da mão nas
costas, tentando encostar o indicador na apófise espinhosa mais alta (geralmente de T8 a
T10),o que demostrará limitação de amplitude do movimento.
Há ____________________ quando o examinador executa a abdução passiva do braço
acometido, com extensão do cotovelo e pronação do antebraço, estabilizando-se a escápula, o
que produz dor no ombro, sendo a sua causadora a inflamação do(a) ______________.
O(A) _____________________, de natureza microtraumática e degenerativa, é caracterizada
por
ter 3 fases clínicas, sendo que na última há dor constante, encontrando-se
_________________de tendões e perda da força ao (à) _____________ do membro superior.
(A) capsulite adesiva – positividade do teste de Neer – positividade do teste de Jobe –
manguito rotador – tendinite bicipital – ruptura – pronação.
(B) ombro congelado – positividade do teste de Apley – positividade do teste de Neer –
tendão do supraespinhal – síndrome do impacto – ruptura – elevação.
(C) ruptura do manguito rotador – instabilidade ligamentar – positividade do teste de Neer –
tendão do supraespinhal – artrose do ombro – calcificações – contração.
(D) síndrome do desfiladeiro torácico – queda do braço – irritabilidade do plexo braquial – raiz
nervosa – ombro doloroso – instabilidade multidirecional – abdução/supinação.
(E) capsulite adesiva – positividade do teste de Neer – artrose do ombro – cápsula articular –
tendinite bicipital – instabilidade ligamentar – movimentação voluntária.
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Questão 34
Em relação à intoxicação por organofosforados, assinale a sequencia correta quanto as
assertivas serem verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) o Brasil é um dos maiores consumidores de pesticidas do mundo, trazendo como
consequências problemas à saúde dos trabalhadores, pois estes os absorvem tanto por
via oral,quanto respiratória e dérmica.
( ) o mecanismo de ação na intoxicação é a fosforilação da enzima acetilcolinesterase
(ACHE), que leva a uma redução do neurotransmissor acetilcolina (ACh) nas sinapses,
acarretando um bloqueio do estímulo no órgão efetor.
( ) o quadro clínico da intoxicação ocorre em 3 estágios: a síndrome colinérgica aguda, a
síndrome intermediária e a neuropatia tardia.
( ) a síndrome intermediária, que tem como tem como principal e mais grave sintoma a
falência respiratória pela paralisia dos músculos por falta de estímulo de origem nervosa,
ocorre a partir de uma semana da intoxicação aguda.
( ) a síndrome colinérgica aguda, que surge quase que imediatamente até 96 horas após a
exposição ao produto, tendo 2 componentes: a síndrome nicotínica com salivação,
sudorese, broncoespasmo, bradicardia e diarreia e a síndrome muscarínica com
taquicardia, hipertensão, fraqueza muscular, cãibras e fasciculações musculares.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) F, V, F, V, V.
(B) V, V, V, F, V.
(C) V, F, V, F, F.
(D) V, V, V, F, F.
(E) F, F, V, F, V.
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Questão 35
Em relação aos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO), e em também quanto à utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs), assinale a sequencia correta, quanto as
assertivas serem verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) os documentos do PPRA são imprescindíveis para que o trabalhador, quando de sua
aposentadoria, possa comprovar, junto ao sistema previdenciário, os riscos a que esteve
exposto.
( ) EPIs podem ser utilizados quando medidas coletivas de proteção forem tecnicamente
inviáveis ou não protegerem totalmente contra os riscos ocupacionais, ou ainda enquanto
medidas coletivas estiverem sendo implantadas, mas nunca para resolver situações de
emergência.
( ) Equipamentos de proteção auditiva coletiva podem ser circum-auriculares, de inserção ou
semi-circulares.
( ) em casos de terceirização, sempre que vários empregadores realizem simultaneamente
atividades no mesmo local de trabalho, terão o dever de executar ações integradas para
aplicar as medidas previstas tanto no PCMSO quanto no PPRA, visando à proteção de
todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.
( ) há previsão de exames pós-demissionais, que devem ser realizados até 20 anos após o
término da exposição, para casos específicos como a exposição a asbesto /amianto.
( ) consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos e psicológicos a
que os trabalhadores estão expostos nos ambientes de trabalho.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, V, V, F, F e F.
(B) F, F, F, V, V e F.
(C) V, F, F, F, V e F.
(D) F, F, V, V, F e V.
(E) F, F, V, V, V e F.
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Questão 36
Analise as assertivas abaixo:
1. A incapacidade laborativa é classificada: quanto ao grau (parcial – permite o desempenho
de atividade, sem risco de vida ou agravamento do quadro; ou total – impossibilidade de
permanecer no trabalho), quanto à duração (temporária – a recuperação é esperada
dentro de prazo previsível; ou indefinida – quando é insuscetível de alteração em prazo
previsível com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis) e quanto a atividades
profissionais exercidas (uniprofissional – o impedimento alcança apenas uma atividade
específica; omniprofissional – quando a impossibilidade abrange diversas atividades
profissionais; multiprofissional – implica a impossibilidade de toda e qualquer atividade
laborativa).
2. Segundo a legislação previdenciária, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
3. Não são consideradas doenças do trabalho: doença degenerativa; a inerente ao grupo
etário; a que não produza incapacidade laborativa; a doença endêmica adquirida por
segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é
resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
4. Readaptação de função é numa decisão fundamentada em laudo médico-pericial, em
proposta apresentada após um estudo analítico entre cargo, a função, tipo de tarefa e suas
exigências e as entidades mórbidas presentes, favorecendo ao agravamento ou
dificultando a cura pela frequente exposição.
5. No estabelecimento de nexo causal, considera-se causa o antecedente ou o conjunto de
antecedentes, dos quais o fenômeno chamado efeito é invariável e incondicionalmente
consequente, sendo uma das suas características a de que a causa antecede
temporalmente o efeito.
Assinale a assertiva INCORRETA:
(A) 4.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 1.
(E) 5.
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Questão 37
O contato do cimento com a pele do trabalhador, em determinadas condições, pode produzir
diversas dermatoses. Sobre essas dermatoses, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e
(F) para as falsas.
( ) A que ocorre com maior frequência e a dermatite irritativa de contato.
( ) Quando ocorrem lesões próximas as porções distais dos dedos pode-se ter paroniquias e,
muitas vezes, quadros de infecção secundaria associada a dermatite irritativa.
( ) O aparecimento das lesões por dermatite irritativa de contato independe do tempo de
exposição ao agente químico.
( ) As dermatites alérgicas de contato são causadas por contaminantes do cimento
principalmente cromo e cobalto.
( ) A queda de poeira ou massa de cimento nos olhos pode produzir danos a córnea, podendo
ulcera-la. Desta forma, após contato, deve-se lavar com agua de forma abundante o olho
acometido.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) F, F, V, V e F.
(B) V, V, V, F e F.
(C) V, V, F, V e V.
(D) F, V, F, V e V.
(E) F, V, V, V e V.
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Questão 38
Um paciente do sexo masculino de 27 anos sofre um ferimento perfurante profundo com prego
em região plantar direita, e procura atendimento médico após duas horas. Sabe-se que este
paciente recebeu no passado, três doses de vacina antitetânica, sendo a última há doze anos.
Considerando a situação descrita, marque com (V) as verdadeiras e (F) as falsas:
( ) Por se tratar de ferimento profundo, há indicação de profilaxia antimicrobiana.
( ) Como já recebeu três doses de vacina antitetânica, não é necessária a prescrição de soro
antitetânico ou imunoglobulina antitetânica.
( ) Como a última dose de vacina antitetânica foi administrada há mais de dez anos, são
indicadas dose de reforço da vacina dT e soro antitetânico ou imunoglobulina antitetânica.
( ) O desbridamento da ferida é procedimento indicado para todos os acidentes que envolvam
risco elevado para tétano.
( ) Caso o prego que causou o ferimento não apresente sinais de ferrugem, não há
necessidade de desbridamento.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, V, V, F e V.
(B) F, V, V, F e F.
(C) V, F, F, F e F.
(D) F, V, V, V e F.
(E) F, V, F, V e F.
Questão 39
Episódio de dor torácica com duração entre 5 e 15 minutos, tipo opressiva, desencadeada por
esforço físico ou emoção, que melhora com o repouso e tem localização pré-cordial tem grande
probabilidade de ser devida à:
(A) Embolia pulmonar.
(B) Isquemia miocárdica.
(C) Úlcera péptica.
(D) Pericardite.
(E) Esofagite.
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Questão 40
Sobre a Síndrome do Olho Vermelho, marque com (V) as verdadeiras e (F) as falsas:
( ) Os principais sintomas de conjuntivite são olho vermelho, secreção e lacrimejamento.
( ) As conjuntivites bacterianas predominam (>90%) em relação às virais.
( ) Em vigência de quadro de conjuntivite, deve-se iniciar de rotina tratamento tópico com
colírio antibiótico.
( ) Sífilis é a principal causa de uveíte posterior no Brasil.
( ) Glaucoma agudo tem como alguns de seus principais sinais e sintomas, olho vermelho,
diminuição da pressão intraocular e dor ocular.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
(A) V, V, V, V e F.
(B) F, V, V, V e V.
(C) V, F, F, V e F.
(D) F, V, V, V e F.
(E) V, F, F, F e F.

