
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2015
MÉDICO/MEDICINA DO TRABALHO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

QUATRO HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, 
a ideia daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. 
mas todos nós sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito 
intrínseco à passagem para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a 
responsabilidade é o que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar 
uma garrafa de vodka sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.



6 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.
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analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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PROVA ESPECÍFICA - MÉDICO/MEDICINA DO TRABALHO

QUESTÃO16

Constituem prescrições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais (Lei 8112 de 11/12/1990), EXCETo:

a) os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta e quatro 
horas.

B) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso; para tais 
pessoas, serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
D) ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses.

QUESTÃO 17

Com relação aos adicionais de Insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, é CorrETo 
afirmar que

a) a servidora lactante será afastada, enquanto durar a lactação, das operações e locais insalubres ou 
em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.

B) o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade poderá acumulá-los.
C) o adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício de atividades que impliquem 

em levantar, empurrar ou carregar mais de 60 quilos manualmente.
D) os servidores expostos a atividades insalubre, perigosas ou penosas serão submetidos a exames 

médicos a cada 12 (doze) meses.

QUESTÃO 18

Com relação à implementação da rede Nacional de atenção Integral à saúde do Trabalhador (rENasT), 
é CorrETo afirmar que ocorrerá por meio da

a) estruturação da rede de Unidades Básicas de saúde especializadas em saúde do Trabalhador 
(UBEsT).

B) implementação das ações de proteção jurídica à saúde do trabalhador.
C) instituição de benefícios às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
D) inclusão das ações de saúde do trabalhador na atenção básica, por meio de protocolos, 

estabelecimento de linhas de cuidado e outros instrumentos que favoreçam a integralidade.

QUESTÃO 19

são atribuições e deveres do perito-médico judicial e dos assistentes técnicos, nos termos da resolução 
CFm nº 1.488/1998, que dispõe sobre normas específicas para médicos que atendam o trabalhador:

a) Examinar clinicamente o trabalhador, solicitar os exames complementares necessários e elaborar o 
plano de cuidados.

B) Estabelecer o nexo causal.
C) Estar acompanhado, se possível, do empregador, ao vistoriar o local de trabalho.
D) manter em sigilo dos assistentes técnicos os documentos disponíveis.
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QUESTÃO 20

Com relação à resolução Nº 1.715, de 08/01/2004, que regulamenta o procedimento ético-médico 
relacionado ao perfil profissiográfico previdenciário (ppp), é CorrETo afirmar que:

a) É vedado ao médico disponibilizar à empresa ou ao empregador as informações sobre os resultados 
de monitoração biológica dos empregados.

B) a elaboração do ppp é obrigatória para a comprovação da exposição de todo e qualquer trabalhador 
aos agentes nocivos à saúde.

C) o ppp pode ser elaborado pelo médico do trabalho da empresa e pelo generalista do programa de 
saúde da Família que atende no território onde está instalada a empresa.

D) o médico do Trabalho é responsável pelo encaminhamento das informações e da monitoração 
biológica dos empregados à Justiça do Trabalho.

QUESTÃO 21

Nos termos da portaria Nº 104, de 25/01/2011, que define as terminologias adotadas em legislação 
nacional, conforme o disposto no regulamento sanitário Internacional 2005 (rsI 2005), a relação de 
doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional 
e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde é 
CorrETo afirmar que:

a) a definição de caso para cada doença, agravo e evento relacionados nos anexos da portaria, é de 
responsabilidade do profissional que notifica.

B) os gestores estaduais e municipais do sUs podem excluir, a seu próprio juízo, doenças, agravos e 
eventos constantes nos anexos da portaria que sejam de baixa ocorrência nos seus territórios.

C) os agravos relacionados ao trabalho não são passíveis de notificação ao sistema de Informação de 
agravo de Notificação (sINaN).

D) a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, 
odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, no exercício da profissão.

QUESTÃO 22

Constitui objetivo da política Nacional de saúde do Trabalhador e da Trabalhadora fortalecer a Vigilância 
em saúde do Trabalhador (VIsaT) e a integração com os demais componentes da Vigilância em saúde. 
Esse fortalecimento ocorrerá, nos termos da Lei, por meio das seguintes ações, EXCETo:

a) Identificação das atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco à saúde 
dos trabalhadores no território nacional.

B) Identificação das necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores no território 
nacional.

C) Controle e avaliação da qualidade dos serviços e programas de saúde do trabalhador, nas instituições 
e empresas públicas e privadas.

D) realização da análise da situação de saúde e tratamento dos trabalhadores.
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QUESTÃO 23

No que diz respeito aos agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e 
inspeção no local de trabalho, constante no anexo 11 da Norma regulamentadora Nº 15  do ministério 
do Trabalho, é CorrETo afirmar que:

a) Todos os valores fixados na Tabela de Limites de Tolerância são válidos para absorção via respiratória 
e dérmica.

B) por “valor teto” entende-se os agentes químicos cujos limites de tolerância podem ser ultrapassados 
apenas em 1/3 (um terço) da  jornada de trabalho.

C) a avaliação das concentrações dos agentes químicos  por métodos de amostragem instantânea 
deverá ser feita pelo menos em cinco (cinco) amostragens.

D) Quando da presença de “asfixiantes simples” no ambiente de trabalho, a concentração mínima de 
oxigênio deverá ser 18 (dezoito) por cento em volume.

QUESTÃO 24

Com relação às atividades que envolvem agentes biológicos, é CorrETo afirmar, nos termos da 
Norma regulamentadora Nº15, que

a) a insalubridade é caracterizada pela avaliação quantitativa.
B) o trabalho em contato com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas dá ao 

trabalhador o direito a receber o adicional de insalubridade no grau máximo.
C) o trabalho em ambulatórios e postos de vacinação dá ao trabalhador o direito de receber adicional 

de insalubridade no grau mínimo.
D) considera-se “Limite de Tolerância”, no tocante ao risco biológico, a concentração máxima de 

microorganismos que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

QUESTÃO 25

Nos termos da Norma regulamentadora Nº 17 (Ergonomia), no que tange ao transporte manual regular 
de cargas, é INCorrETo afirmar que:

a) Quando trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo 
dessas cargas deverá ser inferior àquele admitido para os homens.

B) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior de quatorze 
anos.

C) Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado 
inteiramente por um ou mais trabalhadores.

D) Transporte manual de cargas compreende o levantamento e a deposição da carga.

QUESTÃO 26

Com relação às diretrizes do programa de Controle médico de saúde ocupacional (pCmso) previsto 
da Norma regulamentadora Nº7 do ministério do Trabalho, é CorrETo afirmar que:

a) o pCmso deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 
saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica.

B) o pCmso deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e sobre a coletividade de 
trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico e jurídico na abordagem da relação entre saúde 
e trabalho.

C) o pCmso deverá constatar a existência de casos de doenças profissionais e prover o seu 
tratamento.

D) o pCmso deverá ser planejado e implantado com base nos agravos à saúde identificados durante 
os exames periódicos.
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QUESTÃO 27

Nos termos da Norma regulamentadora 31, que trata da segurança e saúde no Trabalho na  agricultura, 
pecuária, silvicultura, Exploração Florestal e aquicultura, cabe ao empregador rural ou equiparado, 
EXCETo: 

a) Informar aos trabalhadores os riscos decorrentes do trabalho e as medidas de proteção 
implantadas.

B) Informar aos trabalhadores os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de 
trabalho.

C) permitir que representante dos trabalhadores, legalmente constituído, acompanhe a fiscalização 
dos preceitos legais sobre segurança e saúde no trabalho.

D) Indicar os representantes dos trabalhadores que comporão a Comissão permanente regional rural 
– Cprr.

QUESTÃO 28

Com relação à gestão de segurança, saúde e meio ambiente de Trabalho rural, nos termos da Nr 31, 
é CorrETo afirmar:

a) o empregador deve garantir remoção e tratamento médico do acidentado em caso de urgência, 
sem ônus para o trabalhador.

B) o estabelecimento rural deve dispor de meios técnicos para tratamento de acidentes com animais 
peçonhentos.

C) o exame médico periódico deve ser realizado anualmente.
D) a ocorrência de doenças ocupacionais sem sintomatologia, dispensa o empregador da necessidade 

de encaminhar o trabalhador à previdência social.

QUESTÃO 29

ainda com relação à Nr 31, no que diz respeito aos agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, é 
CorrETo afirmar que:

a) os equipamentos de aplicação dos agrotóxicos devem ser inspecionados antes de cada 
aplicação.

B) Cabe ao empregador fornecer vestimentas de trabalho em perfeitas condições de uso, cabendo ao 
trabalhador a responsabilidade pela descontaminação delas ao final de cada jornada de trabalho.

C) É vedada a pulverização aérea.
D) a limpeza dos equipamentos será executada mediante uso abundante de água corrente (água de 

abastecimento público, rios, córregos etc.).

QUESTÃO 30

Nos termos da Nr 31, no que diz respeito ao trabalho com animais, é correto afirmar, EXCETo:

a) No transporte com tração animal devem ser utilizados animais adestrados e treinados por trabalhador 
preparado para esse fim.

B) Nos trabalhos com animais devem ser disponibilizadas aos trabalhadores informações sobre as 
formas corretas e locais adequados de aproximação, contato e imobilização.

C) a reutilização de águas utilizadas no trato com animais para uso humano é permitida desde que 
passem por um tanque de decantação.

D) o empregador rural deve garantir imunização, quando necessária, dos trabalhadores em contato 
com os animais.
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QUESTÃO 31

a brucelose pode configurar-se como doença relacionada ao trabalho causada pela exposição 
ocupacional a secreções de bovinos, caprinos, ovinos, suínos e cães doentes por intermédio de cortes 
ou lesões da pele. Com relação a essa doença, é CorrETo afirmar que:

a) Trata-se de uma doença de manifestações agudas que evoluem para óbito ou cura, mas não 
cronicidade.

B) Não existem formas de prevenção da doença nos rebanhos bovinos.
C) a brucelose humana é de notificação compulsória em todo o território brasileiro.
D) o material biológico proveniente de aborto de animais infectados é fonte importante de contaminação.

QUESTÃO 32

a leishmaniose pode se apresentar como uma doença relacionada ao trabalho no meio rural. Com 
relação e à leishmaniose cutânea ou cutaneomucosa é CorrETo afirmar que:

a) as lesões apresentam caráter progressivo sendo comum, contudo, a cura espontânea.
B) o diagnóstico da leishmaniose tegumentar é realizado com o teste de negromonte que detecta a 

presença dos microorganismos.
C) Na pele, a manifestação mais comum é a úlcera.
D) a doença é adquirida por meio da picada de insetos Aedes albopictus.

QUESTÃO 33

Constituem potenciais efeitos adversos da exposição ocupacional ao calor, EXCETo:

a) Frostbite.
B) Exaustão térmica.
C) Câimbras.
D) miliárias.

QUESTÃO 34

a principal fonte natural de radiação ultravioleta é o sol. os indivíduos que trabalham ao ar livre, sem 
cobertura, telhado ou abrigo são os mais expostos a esse tipo de radiação. Constituem potenciais 
efeitos adversos da exposição ocupacional à radiação ultravioleta, EXCETo:

a) Dermatites irritativas.
B) pterígio.
C) melanogênese.
D) Catarata.

QUESTÃO 35

os acidentes com animais peçonhentos atingem mais de 100.000 pessoas por ano no Brasil, das quais 
200 evoluem para o óbito. as vítimas, em sua maioria, são trabalhadores masculinos, entre 20 e 49 
anos que tem a perna e o pé atingidos. No país, o acidente botrópico responde por 72,5% do total de 
envenenamentos por serpentes notificados. Constituem mecanismos de ação do veneno desse tipo de 
serpente, EXCETo:

a) atividade proteolítica ou inflamatória aguda local.
B) atividade hemorrágica.
C) atividade coagulante e sobre as plaquetas.
D) atividade neurotóxica.
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QUESTÃO 36

Com relação à intoxicação por agrotóxicos organofosforados, é CorrETo afirmar que:

a) os agrotóxicos organofosforados aumentam a ação da enzima acetilcolinesterase (achE).
B) os sintomas da intoxicação tendem a ser tardios, ocorrendo em média 12 a 24 horas após a 

exposição.
C) a atropina deve ser utilizada no tratamento curativo da intoxicação.
D) Quando a via de exposição é a inalatória, o início da sintomatologia tende a ser mais precoce.

QUESTÃO 37

algumas substâncias químicas quando em contato com a pele potenciam a ação da luz ultravioleta do 
sol, dando origem a quadros que denominamos fotodermatoses. Constituem desencadeantes desse 
quadro:

a) Derivados de bergamota, limão-taiti e tangerina.
B) Chumbo.
C) Derivados do látex.
D) Níquel.

QUESTÃO 38

Com relação à síndrome do manguito rotatório, é CorrETo afirmar que:

a) Decorre da constrição da bainha comum dos tendões abdutor longo e do extensor curto do 
polegar.

B) apresenta o teste de phalen positivo.
C) Tem como forte fator de risco ocupacional a vibração.
D) Desenvolve-se quando a estrutura musculotendinosa que fornece força e mobilidade à articulação 

do ombro atrita contra o arco coracoacromial.

QUESTÃO 39

os testes de função pulmonar são importantes na avaliação de pacientes em investigação de doença 
respiratória relacionada ao trabalho. Constitui indicação da realização desses testes, EXCETo:

a) Na avaliação de trabalhadores com sintomas respiratórios.
B) No diagnóstico das pneumoconioses.
C) Na avaliação admissional e demissional de trabalhadores expostos a riscos respiratórios.
D) Na detecção de alterações funcionais transitórias durante a jornada de trabalho.

QUESTÃO 40

a literatura no campo da medicina do trabalho reconhece a existência de situações de trabalho 
favorecedoras do alcoolismo. Entre essas situações, destacam-se as listadas a seguir, EXCETo:

a) atividades que envolvem atos ou contatos com materiais considerados repugnantes.
B) Trabalhos que afastam o indivíduo do convívio humano durante a jornada.
C) Trabalhos que envolvem afastamento prolongado do lar.
D) atividades com baixa densidade de atividade mental.
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QUESTÃO 41

a operação de tratores e colheitadeiras está associada à exposição à vibração de corpo inteiro. Constitui 
efeito adverso à saúde relacionado a esse risco ocupacional:

a) Transtornos mentais.
B) Distúrbios respiratórios.
C) problemas visuais.
D) Lombalgias.

QUESTÃO 42

Com relação à perda auditiva Induzida pelo ruído ocupacional, é CorrETo afirmar que:

a) Faz-se acompanhar em um terço dos trabalhadores afetados por zumbidos.
B) Decorre da exposição a ruído repentino e de grande intensidade.
C) Tem a otalgia como uma manifestação clínica habitual.
D) pode ser tratada com anti-inflamatórios, expansores de plasma e ativadores da microcirculação.

QUESTÃO 43

Constitui fator de risco para lombalgias relacionadas ao trabalho:

a) permanecer sentado durante mais de 4 horas por dia.
B) Levantamento de carga próximo ao corpo.
C) presença de apoio para o dorso dificultando o relaxamento da musculatura.
D) grande variabilidade das tarefas.

QUESTÃO 44

Com relação à intoxicação ocupacional ao monóxido de carbono (Co), é CorrETo afirmar que:

a) o monóxido de carbono se forma a partir da combustão completa de substâncias que contém 
carbono em sua estrutura.

B) a intoxicação pode ser confirmada pela dosagem de cianometehemoglobina.
C) a afinidade da hemoglobina pelo Co é duas vezes maior do que pelo oxigênio.
D) Uma intoxicação leve pode provocar angina ou até mesmo infarto em cardiopatas.

QUESTÃO 45

a Lei 8080, de 19/09/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Nos 
termos dessa Lei, é CorrETo afirmar que:

a) Está incluída no campo de atuação do sistema Único de saúde (sUs) a ordenação da formação de 
recursos humanos na área de saúde.

B) regula as ações e serviços de saúde executados por pessoas jurídicas de direito público não se 
aplicando a pessoas jurídicas de direito privado.

C) Constitui princípio do sUs a centralização político-administrativa.
D) Não está estabelecida, no âmbito do sistema Único de saúde, a internação domiciliar.
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