
C
a

d
e

rn
o

d
e

Q
u

e
s

tõ
e

s

BOA PROVA

O contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo.
Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

incluídos .

Não haverá substituição de , por
erro do candidato.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
.

O candidato só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o .

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o . Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.

O será afixado nos Postos de Atendimento e disponibilizado no site
www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.

Caderno de Questões

artão de espostas

artão de espostas

artão d espostas

sem levar o Caderno de Questões

Caderno de Questões

Caderno de Questões

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Gabarito Oficial da Prova Objetiva

1. C R

2.

3.

4.

5.

A prova objetiva terá duração de 3 horas, neste tempo o preenchimento do

Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do e

a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato.

Observe as seguintes recomendações relativas ao :
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço

correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as

emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.

Após identificadoe instaladonasala, vocênãopoderáconsultarqualquermaterial, enquantoaguardaohoráriode iníciodaprova.

C R

Cartão de Respostas
Cartão de Respostas Cartão de Respostas

C e R

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A T E N Ç Ã O

CONCURSO PÚBLICO

DATA: 10/02/2008
DOMINGO / MANHÃ
DATA: 10/02/2008
DOMINGO / MANHÃ

CARGO:

S71 - Médico do Trabalho



Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Graça Aranha

Os homens olhavam-se atônitos diante do clamor geral
das vítimas. Línguas de fogo viperinas¹ procuravam atingi-los.
Recuavam, fugindo à perseguição das colunas que
marchavam. Pelos cimos da mata se escapavam aves
espantadas, remontando às alturas num vôo desesperado,
pairando sobre o fumo. Uma araponga feria o ar com um grito
metálico e cruciante. Os ninhos dependurados arderam, e um
piar choroso entrou no coro como nota suave e triste. Pelas
abertas do mato corriam os animais destocados pelo furor das
chamas.Alguns libertavam-se do perigo, outros caíam inertes
na fornalha.

Num alvoroço de alegria, os homens viam amarelecer a
folhagem verde que era a carne, e fender-se os troncos
firmes, eretos, que eram a ossatura do monstro. Mas o fogo
avançava sobre eles, interrompendo-lhes o prazer.
Surpresos, atônitos, repararam que a devastação tétrica lhes
ameaçava a vida e era invencível pelo mato adentro, quase
pelas terras alheias. E feros e duros atiravam-se à enxada
para cavar o aceiro². Do lado da praia o trabalho foi fácil; o
terreno estava desbastado e limpo. Aí abriram rápido o sulco
protetor. Do outro lado, no meio da floresta, nos limites da área
do lote, a luta foi tremenda. A nevrose do pavor centuplicou-
lhes as forças. Os pigmeus que se não mediam com as
árvores, e que, não podendo vencê-las, tinham recorrido ao
fogo, agora, sob o agulhão da defesa própria, se arrojavam
contra os paus com o denodo de gigantes. E afogueados,
enegrecidos, cavaram a trincheira pelo rumo, e, se
encontravam o embaraço de algum tronco, atacavam-no a
machado, com raiva, com febre. O aceiro foi sendo aberto até
que o fogo se aproximou; a coluna, como um ser animado,
avançava solene, sôfrega por saciar o apetite. Sobre a terra
queimada na superfície, aquecida até ao seio, continuava a
queda dos galhos. O fogo não tardou a penetrar num pequeno
taquaral. Ouviram-se sucessivas e medonhas descargas de
um tiroteio, quando a taboca³ estalava nas chamas. O fumo
crescia e subia ao ar rubro, incendiado; os estampidos
redobravam, as labaredas esguichavam, enquanto a fogueira
circundava num abraço a moita de bambus. A cem metros de
separação, os colonos cavavam sempre. Farto de devorar a
carne dura do bambual, o fogo desafogou-se, e célere, e
lépido, foi veredeando por um atalho, sorvendo os arbustos,
que se erguiam à margem, até chegar ao aceiro. Já os
homens num esforço imenso se tinham adiantado.As chamas
abeiraram-se da vala e, diante do espaço aberto e
intransitável, detiveram-se e espalharam-se para a direita e
para a esquerda, continuando a sua obra.

Os colonos e trabalhadores semimortos voltavam a casa,
logo que se reconheceram senhores do perigo, invencíveis
sacrificadores da terra.

À noite, da varanda do barracão, quando as estrelas em
ritmo moroso pareciam caminhar no céu, Milkau chamava na
sua imaginação a vinda dos tempos sem violência, e os outros
miravam numa diabólica satisfação a mata esbraseada a
estorcer nas agonias do incêndio.

A Queimada

1- Da natureza da víbora.
2- Terreno desbastado, para impedir comunicação de

incêndios.
3- Bambu.

( : COUTINHO, , 4ª
ed.Vol,I RJ: EDLE. 1970, págs. 93 e 94).
Canaã. In Afrânio. Antologia Brasileira de Literatura

LÍNGUA PORTUGUESA 1. Aidéia principal do texto lido é:

A) A garra hesitante de um grupo de trabalhadores braçais,
diante de um incêndio de causa duvidosa.

B) Trabalhadores rurais, tentando, inutilmente, controlar um
incêndio de causa desconhecida.

C) A devastação proposital da mata, por um grupo de
trabalhadores e de colonos, que acabam derrotados e
feridos, pela grande proporção do incêndio.

D) A destruição intencional da mata, por colonos e
trabalhadores que se julgam vencedores e estão
satisfeitos por saírem ilesos do incêndio.

E) O arrependimento de colonos e trabalhadores, ao verem
toda a mata destruída, devido à sua irresponsabilidade e
descaso pelos elementos da natureza.

2. Em: “...as estrelas em ritmo moroso pareciam caminhar
no céu,...” (4º§), a concordância verbal está correta. O item
abaixo em que o mesmo ocorre é:

A) Cada um fará o exercício solicitado.
B) Mais de um padre, mais de um bispo participaram do

conclave.
C) Vínhamos da reunião ela, o irmão e eu.
D) O professor ou o nosso segundo pai devem receber toda

a nossa gratidão.
E) Quais de nós se responsabilizarão pelo ocorrido?

NÃO

3. Em: “Pelos cimos da mata se escapavam aves
espantadas,...” (1º§), a concordância nominal está de acordo
com as normas gramaticais vigentes. A alternativa a seguir,
porém, em que tal acontece é:

A) Aexpressão e atitude compreensiva nos convenceram da
verdade.

B) Abandonados a casa, o sobrado e a vila.
C) As línguas inglesas e francesas são as mais solicitadas

nos concursos.
D) Vossa Excelência foi muito educado ao nos atender.
E) Eles costumam viajar para aquela região sempre sós.

NÃO

4. No trecho: “...remontando às alturas...” (1º§), o acento
indicativo da crase foi devidamente empregado e a opção
abaixo em que tal correção ocorre é:

A) O livro à cuja autora me referi é este.
B) Dirigi-me à terra dos meus sonhos.
C) Perdoou à irmã.
D) Darei nota dez à que melhor se comportar.
E) Esta é a obra à qual aludi.

NÃO

5. Na passagem: “Uma araponga feria o ar...” (1º§), a
regência verbal está perfeita e o item a seguir em que o
mesmo se verifica é:

A) Salvei-lhe da morte.
B) Prefiro cinema à praia.
C) Socorremos ao amigo de nosso irmão.
D) Cumprimentamos ao nosso professor.
E) Aspiramos o bem de todos.



16. Um trabalhador exercendo sua função como
soldador/lixador na construção de dutos terrestres para
transporte de petróleo, foi mordido por uma cobra venenosa
que se encontrava no local de trabalho. Em relação ao risco,
podemos classificá-lo como:

A) risco mecânico;
B) risco físico;
C) risco químico;
D) risco biológico;
E) risco ergonômico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. No planejamento e implantação do PCMSO (NR-7),
competem ao empregador diversas responsabilidades,

:

A) custear, sem ônus para o empregado, todos os
procedimentos relacionados ao PCMSO;

B) indicar, dentre os médicos do SESMT da empresa, um
coordenador responsável pela execução do PCMSO;

C) no caso da empresa estar desobrigada de manter médico
do trabalho, indicar um representante para ser o
coordenador;

D) garantir a elaboração e efetiva implementação do
PCMSO;

E) contratar médico de outra especialidade para coordenar o
PCMSO se inexistir médico do trabalho na localidade.

EXCETO

8. Na passagem: “Os pigmeus que se não mediam com as
árvores,...” (2º§), o pronome oblíquo átono está devidamente
colocado e o item abaixo em que o mesmo se verifica é:

A) Calmamente , nos revelou o problema.
B) Em se tratando desta ocorrência, estamos de pleno

acordo.
C) Ele nos tinha indicado o caminho.
D) Dir-te-ei tudo amanhã.
E) Que Deus te proteja!

NÃO

9. A alternativa que contém, pelo menos, uma palavra
grafada é:

A) obsessão / obcecado:
B) excessivo / excessão;
C) estender / extensão;
D) ascender / ascensão;
E) caçar / cassação.

INCORRETAMENTE

10. No trecho: “...os homens viam a folhagem...”
(2º§), a opção a seguir cuja palavra é formada pelo mesmo
processo que o vocábulo em negrito é:

A) deslealdade;
B) enriquecer;
C) injustiça;
D) embarque;
E) burocracia.

amarelecer

7. No trecho: “...e era invencível pelo mato adentro,...” (2º§),
a regência nominal está de acordo com as normas
gramaticais vigentes. A opção em que as normas gramaticais

foram obedecidas é:

A) O preço desta moradia é acessível a todos.
B) Parecia ansioso por viajar.
C) Este comportamento pareceu desagradável a todos.
D) Tal assunto não é pertinente à matéria.
E) Estava temeroso em fracassar.

NÃO

6. Em: “Recuavam, fugindo à perseguição...” (1º§), o
emprego da pontuação está correto. A alternativa abaixo em
que tal correção se observa é:

A) Retirem-se, intrusos!
B) Embora cansados, terminaram as tarefas.
C) Encomendaram dois relógios: um de parede; outro de

pulso.
D) Ele sai agora; eu, logo mais.
E) Todas as demais autoridades presentes, recuaram da

decisão.

NÃO

—

11. O item que contém, pelo menos, uma palavra
acentuada é:

A) hífen / ítens;
B) álbuns / médium;
C) contêm / obtém;
D) sabê-lo / trá-lo-ás;
E) pô-lo-ás / fá-lo-íamos.

erroneamente

12. Em: “Mas o fogo avançava sobre eles,...” (2º§), a
concordância verbal está perfeita e a alternativa em que tal
situação também se verifica é:

A) Quinze minutos são pouco para a realização daquela
tarefa.

B) Fui eu quem fez o bolo.
C) Os Estados Unidos não concordou com o projeto.
D) Vossa Santidade comparecereis à cerimônia.
E) É três horas no meu relógio.

13. A alternativa em que se verifica, respectivamente, a
mesma classe gramatical e a mesma função sintática que a
palavra em negrito no trecho: “...quase pelas terras .”
(2º§), é:

A) advérbio de modo / adjunto adverbial de modo;
B) adjetivo / predicativo do sujeito;
C) adjetivo / complemento nominal;
D) adjetivo / aposto;
E) adjetivo / adjunto adnominal.

alheias

14. No trecho: “...com um grito metálico e cruciante.” (1º§), a
concordância nominal se apresenta de acordo com as normas
gramaticais vigentes e o item em que tal se verifica é:

A) Elas próprias foram ao local.
B) Nem um nem outro livro merece ser comprado.
C) Eram ofícios o mais legíveis possíveis.
D) Estamos todos conscientes e alerta.
E) Nenhuns temas foram debatidos.

NÃO

15. Aopção cuja oração apresenta sujeito é:

A) Deve haver cinco alunos no pátio.
B) Choveram pedidos de auxílio.
C) Vive-se mal naquele lugar.
D) Bateram na porta.
E) Vendem-se roupas usadas naquela loja.

NÃO



25. Quando impraticável a eliminação ou neutralização de
um determinado risco, a insalubridade deverá ser
comprovada através de laudo técnico por profissional
devidamente habilitado. Os profissionais que podem emitir
este laudo técnico são:

I. Médico do Trabalho.
II. Engenheiro de Segurança do Trabalho.
III. Técnico de Segurança do Trabalho.
IV. Enfermeiro do Trabalho.
V. EngenheiroAmbiental.

Estão corretos apenas os itens:

A) I e II;
B) I e III;
C) I e IV;
D) II e III;
E) II e V.

20. Para fins do cumprimento da NR 9, o nível de ação
equivale ao percentual de cinqüenta por cento (50%) do limite
de tolerância, acima do qual devem ser iniciadas ações
preventivas para minimizar a probabilidade de exposições a
agentes ambientais cujos níveis ultrapassam os limites
aceitáveis. No caso do ruído, com q=5, este valor
corresponde a:

A) 85 dB(A);
B) 80 dB(A);
C) 75 dB(A);
D) 70 dB(A);
E) 65 dB(A).

21. Com relação às Normas Regulamentadoras, a resposta
correta é:

A) a NR 17 trata das situações de periculosidade;
B) a NR 24 trata das condições sanitárias e de conforto nos

locais de trabalho;
C) a NR 9 trata do Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional;
D) a NR 7 trata do Programa de Prevenção de Risco

Ambientais;
E) a NR 16 trata da organização da Comissão Interna de

Prevenção deAcidentes.

22. Uma dosimetria de aerodispersóides (poeira respirável)
realizada numa mineração encontrou a presença de 6% de
quartzo livre na poeira amostrada. Segundo oAnexo 12 da NR
15, no presente caso, o limite de tolerância para a poeira
respirável será de:

A) 4 mg/m³;
B) 3 mg/m³;
C) 2 mg/m³;
D) 1 mg/m³;
E) nenhuma das respostas acima está correta.

26. A resposta correta, com relação ao controle biológico da
exposição ao Estireno é:

A) dosagem urinária de ácido hipúrico;
B) dosagem urinária de ácido metil hipúrico;
C) hemograma completo com contagem de plaquetas;
D) dosagem urinária de ácido mandélico;
E) avaliação da função hepática.

27. O estabelecimento de nexo causal relacionado ao
acidente de trabalho é de responsabilidade de:

A) médico do trabalho da empresa;
B) médico que realiza o acompanhamento do trabalhador;
C) médico perito do INSS;
D) médico credenciado pelo SUS;
E) uma junta médica formada pelo médico de

acompanhamento, pelo médico da empresa e pelo
médico perito do INSS.

28. Amonotonia e a fadiga representam agentes do tipo:

A) físico;
B) químico;
C) biológico;
D) ergonômico;
E) mecânico.

24. Dentre as doenças abaixo relacionadas, aquela
causada pela exposição ao benzeno é:

A) Leucemia MielóideAguda;
B) Leucopenia;
C) Câncer de pulmão;
D) Aplasia de medula;
E) Leucemia Mielomonocítica.

NÃO

19. Trabalhador de uma fábrica de cloro comparece ao
ambulatório médico apresentando um quadro de anemia
hemolítica acompanhado de um histórico recente de delírios,
transtornos cognitivos leves e até distúrbio de comportamento
e demência. O diagnóstico mais provável é da ocorrência de
uma intoxicação por:

A) manganês;
B) chumbo;
C) berílio;
D) mercúrio;
E) todas as respostas acima estão corretas.

23. A ELAIOCONIOSE ocorre comumente em trabalhadores
expostos a:

A) asbesto;
B) berílio;
C) óleos e graxas;
D) cromo;
E) sílica.

18. O trabalho em turnos e o trabalho noturno podem
acarretar, :

A) alterações de ritmos biológicos;
B) alterações cardiovasculares;
C) distúrbios do apetite;
D) alterações respiratórias;
E) distúrbios do sono.

EXCETO



29. Paciente do sexo feminino, 54 anos, bancária (há 30
anos), com queixa de dor em terço distal de antebraço direito,
em projeção de tendões dos músculos extensores dos dedos,
tanto à movimentação passiva quanto ativa, particularmente
contra resistência. Exame Físico apresentou Prova de Tinel
negativa e Prova de Finkelstein negativa, com dor na região já
descrita, inclusive massa muscular supino extensora. O
diagnóstico mais provável é:

A) síndrome do túnel do carpo;
B) tenossinovite do supraespinhoso;
C) tenossinovite dos tendões dos músculos extensores dos

dedos;
D) bursite;
E) doença de De Quervain.

30. O exercício de tarefas que exige elevação, abdução dos
braços acima dos ombros, associada a atividades que
necessitam do uso de força durante longos períodos de
tempo, pode levar a:

A) síndrome do túnel do carpo;
B) tendinite do supra espinhoso;
C) epicondilite lateral;
D) epicondilite medial;
E) tendinite estilo-radial.

36. Numa siderúrgica ocorreram dez acidentes de trabalho
em outubro de 2007. Destes acidentados, seis não
precisaram de afastamento algum, e três deles se afastaram,
sendo um deles por quatro dias, um terceiro por 7 dias e o
quarto com 30 dias. Levando em consideração os fatos
assinalados, a resposta correta é:

A) estamos diante de uma epidemia de acidentes de
trabalho na referida empresa no mês citado;

B) nenhuma CAT necessitou ser emitida;
C) apenas um empregado dessa empresa faz jus a seguro

acidentário do INSS;
D) apenas um dos acidentados deverá ser avaliado pela

perícia pelo INSS;
E) nenhuma das respostas está correta.

35. Baseado na legislação trabalhista brasileira, sobre os
acidentes do trabalho, é afirmar que:

A) estando o segurado no local e horário de trabalho, o
acidente decorrente de desabamento, inundações,
incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força
maior será considerado como acidente do trabalho;

B) estando o segurado no local e horário de trabalho, o
acidente decorrente de ato de agressão, sabotagem ou
terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de
trabalho será considerado como acidente do trabalho;

C) estando o segurado no local e horário de trabalho, o
acidente decorrente de ato de pessoa privada da razão
será considerado como acidente do trabalho;

D) fora do horário e local de trabalho o acidente sofrido pelo
segurado em viagem de estudos financiados, parcial ou
integralmente, pela empresa será considerado como
acidente do trabalho;

E) acidentes ocorridos nos períodos formalmente
destinados às refeições mesmo que durante a jornada de
trabalho, não serão considerados acidente do trabalho,
na medida que nesses horários o trabalhador não é
considerado sob responsabilidade do empregador.

INCORRETO

31. Aperda auditiva de instalação súbita, provocada por ruído
repentino e de grande intensidade é definição de:

A) TraumaAcústico.
B) PerdaAuditiva Hereditária.
C) PerdaAuditiva Temporária.
D) PerdaAuditiva Permanente.
E) Nenhuma das Respostas acima está correta.

34. Em relação à Legislação Previdenciária do Brasil, é
afirmar que:

A) o auxílio-acidente será devido ao segurado acidentado a
contar do 16º dia de afastamento do trabalho;

B) o valor da aposentadoria por invalidez por acidente do
trabalho corresponde a 100% do salário de benefício;

C) não será devido auxílio-doença ao segurado portador de
doença pré-existente à sua filiação ao Regime Geral da
Previdência Social, quando for essa a doença invocada
para a solicitação do benefício;

D) manterá a qualidade de segurado por mais 12 meses
consecutivos o segurado que tiver mais de 12 meses de
contribuição e deixar de exercer atividade remunerada,
independente de contribuição;

E) quando o segurado tiver pago mais de 120 contribuições
mensais sem perda da condição de segurado, a
manutenção da condição de segurado poderá ocorrer por
até 24 meses após a cessação da contribuição
previdenciária.

INCORRETO

32. Num trabalhador do ramo da siderurgia/metalurgia,
internado num hospital geral apresentando um quadro de
confusão mental evoluindo para demência e distúrbio
piramidal, deve-se suspeitar de exposição ao seguinte
agente:

A) amianto;
B) hidroclorocarboneto;
C) sílica;
D) berílio;
E) manganês.

33. Um trabalhador atua numa área com ruído elevado, onde
uma dosimetria realizada demonstrou uma dose equivalente
de exposição de 90 dB. O limite máximo de tempo permitido
nesse ambiente é de:

A) 8 horas;
B) 6 horas;
C) 4 horas;
D) 2 horas;
E) 1 hora.



39. A zoonose causada pela exposição ocupacional durante
o trabalho em abatedouros e frigoríficos com manipulação de
carnes, atividades de ordenha e fabricação de laticínios é:

A) malária;
B) tuberculose;
C) brucelose;
D) tétano;
E) hepatite viral.

40. A Síndrome de Esgotamento Profissional (Burnout) se
caracteriza por:

I. Uma forte motivação inicial como condição necessária
para o seu desenvolvimento.

II. Um conjunto de atitudes e condutas negativas com
relação aos usuários, clientes, à organização e ao
trabalho, acarretando prejuízos práticos e emocionais
para o trabalhador e a organização.

III. Um esgotamento pessoal que interfere na vida do
indivíduo, mas não de modo direto com sua relação com o
trabalho.

A) apenas a afirmativa I está correta;
B) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
E) todas as afirmativas estão corretas.

38. De acordo com a Norma Regulamentadora n.º 4, o
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho de uma empresa com 45 empregados e
grau de risco 4 deverá ter:

A) um técnico de segurança do trabalho;
B) dois engenheiros de segurança do trabalho;
C) um médico do trabalho;
D) um enfermeiro do trabalho;
E) todas as respostas acima estão corretas.

37. Acerca do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), que objetiva promover e preservar a
saúde do conjunto dos trabalhadores de uma empresa, a
opção correta é:

A) as empresas de grau de risco 1 e 2 com até 75
empregados não necessitam indicar médico coordenador
para o PCMSO;

B) o exame médico periódico deverá ocorrer, no máximo, a
cada 3 anos;

C) nos exames do PCMSO, deverá ser realizada avaliação
clínica que englobe anamnese ocupacional e exame
físico e mental;

D) para cada exame médico realizado, o médico deverá
emitir o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), em 3
vias, sendo a primeira para arquivamento na empresa, a
segunda para o empregado e a terceira para o sindicato;

E) todas as respostas acima estão corretas.




