CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO - DATA: 09/06/2013
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES:
Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________
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O ESPELHO
Marcello Migliaccio
1º
Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável
rebanho de briosos críticos televisivos.
2º
Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente,
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real.
3º
Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças.
4º
Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope.
5º
Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende,
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas.
6º
Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país.
7º
E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja,
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-brancocapitalizado.
8º
A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas.
9º
É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira.
10
Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois,
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará.
11
Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo,
somos todos nós.
(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.)

01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto:
a) mau – onde – dia a dia.
b) mau – aonde – dia-a-dia.
c) mal – onde – dia a dia.
d) mal – aonde – dia-a-dia.
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto:
a) à – à – à.
b) a – a – a.
c) a – à – à.
d) à – a – a.
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo:
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo)
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo)
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo)
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo)
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”. O verbo que exige o mesmo
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:
a) A televisão mostra muita violência.
c) Ela reflete o mundo dominado.
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.
d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos.
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente:

c) 152 cm2 e 48 cm.
d) 76 cm2 e 58 cm.

a) 304 cm² e 58 cm.
b) 152 cm2 e 58 cm.

06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a:
a) 85.
c) 95.
b) 90.
d) 100.
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware:
a) Sistema Operacional.
c) Interface USB.
b) Disco Rígido (HD).
d) Mouse.
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome
deste aplicativo:
a) Base.
c) Impress.
b) Draw.
d) Writer.
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio
Grande é de quantos habitantes?
a) 81.576 habitantes.
c) 81.756 habitantes.
b) 81.675 habitantes.
d) 81.765 habitantes.
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento
final das cédulas falsas em todo o país?
a) Banco Central.
c) Caixa Econômica Federal.
b) Banco do Brasil.
d) Casa da Moeda.
11 - Numa empresa de grande porte, com atividade industrial diversa, deve-se planejar para que a
localização do serviço médico obedeça às seguintes especificações:
a) Andar superior, distante da entrada principal, no edifício de maior insalubridade.
b) Andar superior, próximo da entrada principal, no edifício de maior insalubridade.
c) Andar térreo, distante da entrada principal, no edifício de menor insalubridade.
d) Andar térreo, próximo à entrada principal no edifício de menor insalubridade.
12 - Quando um trabalhador se acidenta repetidamente, o médico do trabalho deve adotar,
primordialmente, a seguinte medida:
a) Adaptar o funcionário a uma outra função.
b) Elaborar um relatório justificativo para apresentação à chefia superior.
c) Encaminhá-lo à perícia médica do INPS.
d) Observar a existência de possíveis alterações psiconamáticas no empregado.
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13 - As perdas calculadas, para ambos os ouvidos, pelo dispositivo legal referido na questão anterior,
são determinadas, em graus mínimo e médio, respectivamente, pelo seguinte percentual:
a) 11% e 22%.
c) 5% e 10%.
b) 3% e 6%.
d) 9% e 18%.
14 - Os trabalhadores, nas indústrias de materiais plásticos, por exposição a certas substâncias, estão
mais sujeitos a complicações do tipo:
a) Cardiopatias.
c) Hepatopatias.
b) Dermopatias.
d) Nefropatias.
15 - Na intoxicação por monóxido de carbono, o tratamento é:
a) Hemodiálese.
b) Oxigênio úmido sob cateter nasal.
c) Respiração em câmara hiperbárica.
d) Respiração mecânica com oxigênio a 100%.
16 - Na intoxicação por organofosforado, o autídoto específico é:
a) Atropina.
c) Morfina.
b) Contrathion.
d) Prostigmine.
17 - Na intoxicação pelo álcool metílico, qual a atitude mais indicada:
a) Administração de bicarbonato de sódio e diazepínicos.
b) Administração de bicarbornato de sódio e álcool etílico.
c) Apenas manutenção dos sindis vitais.
d) Diálise peritoneal.
18 - Na intoxicação por inseticidas organoforforador, encontramos:
a) Bloqueio da mono amino oxidase.
b) Crise adrenérgica dominante.
c) Crise adrenérgica.
d) Crise colinérgica dominante.
19 - A intoxicação por inseticidas organoclorados:
a) Deve ser tratada com substâncias simpaticomiméticas.
b) Não deve ser tratada com lavagem gástrica.
c) Não ocorre com a inalação da substância.
d) Produz hiperexcitabilidade do SNC.
20 - Analise os dados referentes a uma ficha clínica:
Idade: 25 anos.
Sexo: Masculino.
Cor: Negro.
Profissão: Montador de bateria (acumulador elétrico).
Queixa principal: Dores nabdominais há 02 meses.
Quadro clínico: Há 03 meses o paciente vem apresentando queixar de: palidez, dores musculares,
cansaço fácil e alterações do sono. Há 02 meses, vem apresentando dores abdominais que pioraram
nos últimos dias.
Com os dados apresentados, devemos pensar em:
a) Distonia neurovegetativa.
b) Intoxicação cúprica.
c) Intoxicação por benzeno.
d) Intoxicação por chumbo.
21 - A intoxicação crônica pode levar o trabalhador à aplasia medular, com manifestações
correspondentes á queda de glóbulos vermelhos, à queda de brancos e à queda de plaquetas. A
intoxicação aguda atinge, preferencialmente o SNC com manifestações iniciais de euforia, seguidas de
depressão. O texto acima refere-se a qual dos agentes químicos de origem ocupacional:
a) Arsênico.
c) Chumbo.
b) Benzeno.
d) Ferro.
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22 - O Dimercaprol (BAL) auxilia no tratamento da insuficiência aguda causada por envenenamento
por:
a) Arsênico.
c) Cobre.
b) Chumbo.
d) Mercúrio.
23 - Lesões cutânias do tipo dermatite de contato, úlceras e gramiloneas se relacionam à exposição ao
seguinte metal:
a) Berílio.
c) Níquel.
b) Cádmio.
d) Tálio.
24 - A bissinose é uma doença ocupacional característica daqueles que trabalham com:
a) Algodão, linho e cânhamo.
b) Algodão, linho e ferro.
c) Asbesto, algodão e sílica.
d) Asbesto, ferro e sílica.
25 - No controle dos trabalhadores expostos a ruído, a audimetria periódica deve ser realizada de
preferência após a saída do local de trabalho, obedecido o seguinte decurso de tempo:
a) 12 horas.
c) 3 horas.
b) 24 horas.
d) 36 horas.
26 - Os relojoeiros, polidores de vidros e diamantes, gravadores e ocasionalmente telefonistas são
sujeitos, por seu tipo de trabalho, a lesão do seguinte nervo:
a) Circunflexo.
c) Dorsal da scápula.
b) Cubital.
d) Mediano.
27 - A ruptura do tímpano pode ocorrer quando o nível do ruído atinge:
a) 100 dB.
c) 140 dB.
b) 120 dB.
d) 85 dB.
28 - Na prática de vigilância em saúde do trabalhador, são elementos fundamentais:
I - Monitoramento das condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores.
II - Monitoramento dos agravos à saúde.
III - Consideração dos acidentes ocorridos, como eventossentinela.
IV - Identificação dos casos de adição a drogas e álcool.
V - Busca ativa de pessoas predispostas a doenças que já possuem marcadores genéticos definidos.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas I, III e V.
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
29 - O pessoal que trabalha nos laboratórios de anatomia patológica e histologia pode apresentar
doença profissional, principalmente pelo manuseio de:
a) Água oxigenada.
b) Álcool.
c) Benzeno.
d) Detergentes.
30 - Para cálculo da perda auditiva, nos termos da lei, em se tratando de perda bilateral, utiliza-se a
fórmula proposta pelo Council on Physical Therapy, da American Medical Association. Baseado no fato
de que existe uma relação entre o ouvido bom e o de mau funcionamento, a fórmula indica que a
perda bilateral é igual a:
a) % de perda do ouvido melhor X % de perda do ouvido pior.
8
b) % de perda do ouvido melhor X % de perda do ouvido pior.
7
c) % de perda de ouvido melhor X 8 + % de perda do ouvido pior.
7
d) % de perda do ouvido melhor X 7 + 8 perda do ouvido pior.
8
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31 - O dimensionamento do SESMT de uma empresa leva em conta, EXCETO:
a) Grau de risco da atividade principal.
b) Atividade da empresa.
c) Área física da empresa.
d) Número de empregados da empresa.
32 - Em uma Fábrica de Calçados, composta por 750 funcionários, o dimensionamento do SESMT
deverá contar com:
a) 2 Técnicos de Segurança, 1 Engenheiro de Segurança em tempo parcial, 1 Médico do Trabalho em tempo parcial.
b) 3 Técnicos de Segurança, 1 Engenheiro de Segurança em tempo parcial, 1 Médico do Trabalho em tempo parcial.
c) 2 Técnicos de Segurança, 1 Engenheiro de Segurança em tempo parcial, 1 Médico do Trabalho.
d) 3 Técnicos de Segurança, 1 Engenheiro de Segurança, 1 Médico do Trabalho em tempo parcial.
33 - Um técnico em Patologia trabalha em um laboratório de análises clínicas e histopatologia. Qual a
forma CORRETA de classificar esta atividade, quanto ao grau de insalubridade?
a) Insalubre em grau médio.
b) Insalubre em grau mínimo.
c) Insalubre em grau máximo.
d) Não há insalubridade.
34 - Em relação às características da Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados, é
CORRETO afirmar:
a) Geralmente leva à perda auditiva profunda.
b) É irreversível.
c) É obrigatoriamente bilateral.
d) Torna a orelha mais sensível a futuras exposições a ruídos intensos.
35 - Em relação à exposição ao chumbo e seus compostos, assinale o local mais sensível aos seus
efeitos tóxicos:
a) Rim.
c) SNC.
b) Fígado.
d) Coração.
36 - Sídrome de Kienbock ou necrose asséptica do osso semilunar da mão é um agravo à saúde que
pode surgir pela exposição à:
a) Pressões anormais.
c) Ruído.
b) Radiação ionizante.
d) Vibrações.
37 - Com relação ao PCMSO, é CORRETO afirmar que:
a) a periodicidade da realização dos exames toxicológicos previstos na NR 7 pode ser reduzida a critério do médico
coordenador.
b) o exame de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta do trabalhador
ausente ao trabalho por período igual ou superior a 15 dias.
c) o Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter, no mínimo, os procedimentos médicos a que foi submetido o
trabalhador, incluindo exames complementares com respectivos resultados.
d) as empresas de grau de risco 3 e 4 com até 25 trabalhadores estão dispensadas de elaborar relatório anual do
PCMSO.
38 - Em relação à silicose, NÃO podemos afirmar que:
a) Os sinais e sintomas progridem, mesmo depois de interrompida a exposição.
b) A maior parte dos casos diagnosticados de silicose no Brasil é proveniente da mineração subterrâneo do ouro.
c) O tamanho das partículas respiráveis não interfere na ocorrência da doença.
d) Pneumotórax espontâneo é uma forma de complicação da doença.
39 - A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada, por si só, não é indicativa de
inaptidão para o trabalho. É necessário que o médico considere além do traçado audiométrico ou da
evolução sequencial dos exames audiométricos, os seguintes fatores, EXCETO:
a) a capacitação profissional do trabalhador.
b) o sexo do trabalhador.
c) exposição não ocupacional a outros agentes de risco ao sistema auditivo.
d) demanda auditiva do trabalho ou da função.
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40 - São situações que contraindicam o trabalho em turnos, EXCETO:
a) Diabetes mellitus insulino-dependente.
b) Úlcera péptica recorrente.
c) Hipertensão arterial sistêmica, controlada com inibidor de ECA.
d) História de síndrome de má- adaptação ao trabalho em turnos.
41 - Em locais de trabalho onde são exercidas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção
constantes é recomendado:
a) Umidade relativa do ar não inferior a 60 por cento.
b) Níveis de ruído abaixo de 80 dB .
c) Índice de temperatura efetiva entre 20ºC e 23ºC.
d) Velocidade do ar superior a 0,75m/s.
42 - Com relação à NR-33, que regulamenta segurança e saúde em espaços confinados, é INCORRETO
afirmar:
a) As avaliações atmosféricas iniciais devem ser realizadas fora do espaço confinado.
b) Manter ventilação com Oxigênio puro.
c) A capacitação do trabalhador deve incluir noções de resgate e primeiros socorros.
d) Cabe ao empregador fornecer e garantir aos trabalhadores equipamentos para controle de riscos.
43 - A associação de Hipertireoidismo com o trabalho tem sido descrita em trabalhadores expostos aos
seguintes agentes, EXCETO:
a) Chumbo.
b) Tiocinatos.
c) Hidrocarbonetos halogenados.
d) Manganês.
44 - As doenças relacionadas com o trabalho podem ser classificadas em três categorias:
I - Trabalho como causa necessária,
II - Trabalho como fator de risco contributivo ou adicional, mas não necessário,
III - Trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida.
De acordo com a classificação acima silicose, doença coronariana, asma, câncer, varizes dos membros
inferiores e saturnismo seriam classificadas da seguinte forma:
a) I, II, III, II, II, I.
c) II, I, III, II, III, I.
b) I, III, II, III, II, I.
d) I, II, II, I, III, I.
45 - Relacione o agente químico à esquerda ao seu indicador biológico, à direita:
AGENTE
INDICADOR
I - Etil-Benzeno
II - Ésteres Organofosforados
III - Nitrobenzeno
IV - Xileno
A sequência correta é:
a) I, III, II, IV.
b) III, II, I, IV.

(
(
(
(

) ácido hipúrico
) acetil colinesterase
) ácido mandélico
) metahemoglobina
c) III, I, IV, II.
d) IV, II, I, III.

46 - Em relação à atividades que exijam exposição ao manganês e seus compostos, podemos afirmar
que:
a) Em caso de admissão de trabalhador portador de lesões respiratórias orgânicas, este deverá ser incluído
imediatamente no PPP – Programa de Proteção Respiratória.
b) Exames periódicos para trabalhadores de subsolo deverão ser realizados, no máximo,a cada seis meses.
c) O Limite de Tolerância é de 6mg/m3 no ar, para jornada de até oito horas por dia.
d) São consideradas insalubres em grau médio, independente da concentração por m3 no ar.
47 - De acordo com a NR 32, que regulamenta a saúde e segurança no trabalho em serviços de saúde,
deve constar do PCMSO, além do previsto na NR 7, EXCETO:
a) As medidas para descontaminação do local de trabalho em caso de exposição acidental.
b) O reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos.
c) Programa de vacinação.
d) o prazo para emissão da CAT em caso de exposição ocupacional.
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48 - Em relação a CIPA, é CORRETO afirmar:
a) O mandato dos membros eleitos terá a duração de dois anos.
b) A CIPA só poderá ter seu número de representantes reduzido antes do término do mandato de seus membros, se
houver redução no número de empregados da empresa.
c) O secretário e seu substituto serão indicados pelos membros da CIPA.
d) A norma regulamentadora que trata da CIPA é a NR-4.
49 - Cabe ao empregador, quanto ao EPI:
a) Solicitar a emissão do CA.
b) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade.
c) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
d) Fazer constar no EPI o número e lote de fabricação.
50 - Qual dos agentes abaixo NÃO está associado à gênese de anemia aplástica:
a) querosene.
b) benzeno.
c) cádmio.
d) arsênico
51 - Em caso de confirmação de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora, elevados de
origem ocupacional, as seguintes medidas deverão ser adotadas, exceto:
a) Definir a aptidão do trabalhador com base nos fatores ressaltados no item 5.2 da NR7.
b) Incluir o caso no relatório anual.
c) Afastamento imediato do trabalhador, até avaliação pericial.
d) Implantação, aprimoramento e controle de programas que visem a prevenção da progressão da perda auditiva do
trabalhador e de outros expostos ao risco.
52 - Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho constituem um grande problema para os
trabalhadores. Sobre o assunto, podemos afirmar, exceto que:
a) Manifestam-se principalmente no pescoço, na cintura escapular e/ou no membro superior.
b) A empresa não tem a responsabilidade de identificar as áreas de risco.
c) Possuem várias terminologias.
d) Devem a um contínuo e repetitivo trabalho realizado com as mãos ou outro segmento do corpo.
53 - Quanto à organização do trabalho em atividades de processamento eletrônico de dados, para
efeito da NR 17, podemos afirmar que:
I - As pausas de 10 (dez) minutos para cada 50 (cinqüenta) minutos trabalhados não poderão ser
deduzidas da jornada normal de trabalho.
II - O número mínimo de toques reais é de 8 (oito) mil por hora trabalhada.
III - O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de (6) seis
horas.
Estão corretas:
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas as afirmativas I, II e II.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
54 - Qual o tratamento de escolha para a intoxicação por Organofosforados?
a) EDTA por via endovenosa.
b) EDTA por via oral.
c) Atropinização.
d) Lavagem gástrica com carvão ativado.
55 - Uma fábrica de cerâmica realiza, através do Serviço de Saúde do Trabalhador, o “check-up” dos
empregados a cada cinco anos de atuação na empresa. A avaliação dos resultados durante dez anos de
implantação dessa rotina revelou que, dos 500 empregados examinados ao raio-x, 100 tinham lesões
suspeitas de silicose. A medida acima se trata de um coeficiente de:
a) Incidência.
b) Prevalência.
c) Letalidade.
d) Tendência.
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56 - Um trabalhador com lesão do nervo radial no terço médio do braço tem a mão:
a) Em benção.
b) Em garra.
c) Caída.
d) Em gorjeta.
57 - Sobre a irradiação e a contaminação, que são formas de contato com as radiações ionizantes,
podemos afirmar:
a) Na irradiação, o corpo torna-se radioativo, mas não fica doente.
b) Na contaminação, o corpo não se torna radioativo, mas pode ficar doente.
c) Em ambas as situações, o corpo não se torna radioativo e não fica doente.
d) Na irradiação, o corpo não se torna radioativo, mas pode ficar doente.
58 - Sobre as áreas restritas de equipamentos com material radiativo, é incorreto afirmar:
a) Aviso de presença e identificação de contaminação e baixos níveis de radiação.
b) Utilização do símbolo internacional de presença de radiação na entrada e saída.
c) Visualização do valor de taxas de dose e datas de medição das fontes de radiação.
d) Identificação de vias de circulação, entrada e saída para condições emergência.
59 - Os agentes considerados como alergênicos em dermatose ocupacional, são:
a) Borracha, resinas e tintas.
b) Solventes orgânicos, cromatos e resinas.
c) Pigmentos, detergentes e óleos de corte.
d) Plásticos, detergentes e metais.
60 - Considerando-se as normas regulamentadoras que tratam da prevenção de riscos no ambiente de
trabalho, pode-se afirmar que:
a) A confecção do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, constante da NR 9, é de competência
exclusiva do engenheiro de segurança do trabalho.
b) Segundo a NR 17, nas atividades de digitação, o número máximo de toques reais, por hora, é de 8.000, e as
pausas no trabalho devem ser de 10 minutos a cada 60 minutos trabalhados.
c) Constituem agentes físicos no ambiente de trabalho: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas,
poeiras, fumos, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, ultra-som.
d) Na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho, que coloquem em situação de grave e iminente risco
um ou mais trabalhadores, os mesmos podem interromper de imediato as suas atividades.
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