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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 
 
Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”: 
 
A) Está sendo usada no sentido denotativo; 
B) Está sendo usada no sentido literal; 
C) Está sendo usada no sentido conotativo; 
D) Está sendo usada como expressão ambígua; 
E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto. 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 
O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato 
 
A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição; 
B) De o verbo antecedente exigir outra preposição; 
C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não 

exige preposição; 
D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição; 
E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não 

admite crase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe a imagem para responder às questões 03 e 
04 
 

 
 

QUESTÃO 03 

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor 
é pautada em qual figura de linguagem? 
 
A) Na metáfora; 
B) Na ironia; 
C) No pleonasmo; 
D) Na hipérbole; 
E) No eufemismo. 
 

QUESTÃO 04 

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no 
trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a 
relação semântica entre as orações, pelo conectivo: 
 
A) Todavia; 
B) Mas também; 
C) Pois; 
D) No entanto; 
E) Por isso. 
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QUESTÃO 05 

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem: 
 

 
 
I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade 

padrão; 
II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto; 
III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na 

utilização de palavras antônimas. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I; 
C) Apenas III; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas. 
 
Texto para as questões 06 e 07: 
 
Pai não entende nada 
 
- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 

Luís Fernando Veríssimo. Festa de criança. São Paulo, Ática, 
2000. 

 

QUESTÃO 06 

 
A) Uma crônica; 
B) Um poema; 
C) Uma canção; 
D) Um bilhete; 
E) Uma peça teatral. 
 
 

QUESTÃO 07 

De acordo com as normas gramaticais de acentuação 
gráfica e separação silábica das palavras presentes no 
texto, julgue as afirmativas a seguir: 
 
I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona 

terminada em i; 
II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, 

permanecem com seus respectivos dígrafos em uma 
mesma sílaba; 

III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras 
palavras acentuadas no texto são oxítonas; 

IV. Há no texto dois adjetivos antônimos. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas IV; 
E) Apenas III. 
 

QUESTÃO 08 

 

 
 
Além de mocreia, que não recebe mais acento pelo 
motivo explicado pela personagem, há uma explicação 
correta para as mudanças do novo acordo ortográfico 
em: 
 
A) Heroi, que também perdeu o acento pelo mesmo 

motivo de mocreia; 
B) Para se diferenciará pelo contexto, pois o acento 

diferencial não existe mais; 
C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não 

existe mais em nenhuma ocasião; 
D) Chapeu, pois o acento do ditongo aberto éu não existe 

mais; 
E) Microondas, pois o hífen também foi abolido. 
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QUESTÃO 09 

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as 
alternativas estão corretas, exceto: 
 
A) O relatório corresponde a uma exposição 

circunstanciada sobre atividades em função do cargo 
exercido; 

B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, 
propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos; 

C) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade; 

D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de 
uma reunião, assembleia ou convenção; 

E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder 
público. 

 

QUESTÃO 10 

O amor e a loucura 
 
No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua 
chama e sua infância eterna. 
Mas por que o amor é cego?  
Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura 
brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu 
entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu 
então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o 
conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe 
uma pancada tão violenta que lhe privou da visão. 
Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos 
gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança 
– e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele 
crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a 
Loucura a servir de guia ao Amor. 

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de 
loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8) 

 
Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as 
seguintes afirmações: 
 
I. As palavras Loucura e Amor são personagens da 

história, por isso são grafadas com iniciais 
maiúsculas, como todo nome próprio; 

II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual 
fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte 
ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela 
loucura.”; 

III. Amor e loucura são adjetivos abstratos; 
IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse 

reparado.” Há um período composto por 
subordinação. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e III; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I; 
D) Apenas I, II e IV; 
E) Todas as afirmações. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha 
casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a 
afirmação: 
 
A) Se minha casa é branca então meu carro é verde; 
B) Se meu carro é verde então minha casa é branca; 
C) Se meu carro não é verde então minha casa não é 

branca; 
D) Meu carro é verde e minha casa é branca; 
E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca. 
 

QUESTÃO 12 

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 
quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6)  lado a lado no 3° 
andar de um hotel. O número de modos diferentes de 
eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, 
se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no 
quarto Q4 é: 
 
A) 504; 
B) 480; 
C) 720; 
D) 264; 
E) 216. 
 

QUESTÃO 13 

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade 
recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 
15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do 
início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve 
de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa 
seja realizada no prazo previsto a jornada diária de 
trabalho dos operários restantes deve ser alterada para: 
 
A) 12 horas; 
B) 7 horas; 
C) 6 horas; 
D) 11 horas; 
E) 10 horas. 
 

QUESTÃO 14 

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram 
sócios. Alberto investiu R$ 20.000,00, Benevides investiu 
R$ 15.000,00 e Carvalho investiu R$ R$ 25.000,00. 
Combinaram que todo lucro seria dividido em partes 
diretamente proporcionais às quantias investidas e todo 
prejuízo seria dividido em partes inversamente 
proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num 
dado mês deu prejuízo de R$ 2.350,00, a parte desse 
prejuízo que cabe a Carvalho é: 
 
A) R$ 750,00; 
B) R$ 680,00; 
C) R$ 600,00; 
D) R$ 580,00; 
E) R$ 400,00. 
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QUESTÃO 15 

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de 
seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e 
perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e 
eles responderam: 
 
Paulo: “Eu fui.” 
José: “Paulo está falando a verdade.” 
Pedro: “Carlos não foi à escola.” 
João: Pedro está mentindo.” 
Carlos: “João não foi à escola.” 
 
Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo 
e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, 
baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi 
à escola naquele dia foi: 
 
A) Paulo; 
B) José; 
C) Pedro; 
D) João; 
E) Carlos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo 
federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma 
situação preocupante: metade das crianças brasileiras de 
até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente. 
Sobre o PNAIC é CORRETO afirmar: 
 
A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de 

todos os alunos da escola privada e, graças a uma 
incomum cooperação entre os municípios e o governo 
estadual; 

B)  É um programa de cooperação entre Governo do 
Estado e municípios cearenses com a finalidade de 
apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da 
rede pública de ensino até o final do segundo ano do 
ensino fundamental; 

C) É inspirado em um programa de alfabetização 
cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na 
Idade Certa; 

D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva 
oferecer assessoria técnico-pedagógica aos 
municípios no sentido de promover a implementação 
e implantação de propostas didáticas de alfabetização 
eficientes, que garantam a alfabetização das crianças 
matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 
2º ano do Ensino Fundamental; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil 

receberão jogos da Copa do Mundo em 2014; 
B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o 

país dar um salto de modernização e apresentar não 
só sua capacidade de organização, como também força 
econômica para captar investimentos e os muitos 
atrativos que podem transformar o país em um dos 
mais importantes destinos turísticos do mundo a 
partir de um futuro próximo; 

C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais 
avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial 
no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste 
de 2013; 

D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de 
Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os 
cariocas também se preparam para a Olimpíada de 
2016; 

E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a 
entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 
federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede 
no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro 
de futebol e também é responsável pelos torneios de 
futebol feminino do país. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina 
hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia): 
 
I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central 

hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, 
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da 
cidade de Altamira; 

II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou 
forte oposição de ambientalistas brasileiros e 
internacionais e de algumas comunidades indígenas 
locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do 
escopo do projeto, que originalmente previa outras 
barragens rio acima e uma área alagada total muito 
maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será 
a única usina hidrelétrica do Rio Xingu; 

III. O movimento contrário à obra, encabeçado por 
ambientalistas e acadêmicos, defende que a 
construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do 
regime de escoamento do rio, com redução do fluxo 
de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo 
diversos impactos socioeconômicos. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado 

do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro 
Manoel Beserra Veras; 

B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do 
Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi 
deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-
secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
Sua primeira experiência em cargos do poder 
executivo deu-se com a eleição para governar o 
Estado; 

C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 
deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe 
ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em 
leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação 
dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a 
aplicação do recursos públicos por parte do Governo e 
demais órgãos da administração. Atualmente é 
presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito 
prefeito de Fortaleza; 

D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído 
por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na 
Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do 
Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal 
Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro 
Valdomiro Távora; 

E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do 
Poder Judiciário com jurisdição em todo o território 
estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as 
questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido 
pelo Des. José Arísio Lopes da Costa. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e 
administrar os interesses públicos, de acordo as leis 
previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que 
adota o regime presidencialista, o líder do Poder 
Executivo é o Presidente da República, que tem o papel 
de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito 
democraticamente para mandato com duração de quatro 
anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para 
igual período. Assinale a ÚNICA OPÇÃO INCORRETA 
sobre a Presidência da República de nosso país: 
 
A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 

(trinta) órgãos entre ministérios e outros com status 
de ministério; 

B) Dentre os vários órgãos com status de ministério 
podem ser citados o Banco Central do Brasil, a 
Controladoria Geral da União e a Secretaria de 
Relações Institucionais; 

C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo 
Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do 
Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por 
Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do 
Presidente da República; 

D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e 
musicais, de importante valor histórico, criadas para 
transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro 
símbolos oficiais da República Federativa do Brasil 
são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da 
República e o Selo Nacional; 

E) Michel Temer é o vice-presidente da República do 
Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta 
Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, 
ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos 
Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do 
país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-
Presidência está a defesa do interesse nacional em 
foros, encontros e negociações internacionais. 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Regulamenta a segurança e saúde no trabalho em 
serviços de saúde: 
 
A) NR 30; 
B) NR 32; 
C) NR 45; 
D) RDC 50; 
E) NR 16. 
 

QUESTÃO 22 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos 
de estabelecimentos assistenciais de saúde: 
 
A) Portaria MS 2026/2011; 
B) NR 32; 
C) Portaria MS 2048/2002; 
D) RDC 50 modificada pela 307; 
E) NBR 44. 
 

QUESTÃO 23 

Sobre a Saúde do Trabalhador afirma-se: 
 
I. Constitui uma área da Saúde Pública que tem como 

objeto de estudo e intervenção as relações entre o 
trabalho e a saúde; 

II. Tem como objetivos a promoção e a proteção da 
saúde do trabalhador, por meio do desenvolvimento 
de ações de vigilância dos riscos presentes nos 
ambientes e condições de trabalho, dos agravos à 
saúde do trabalhador e a organização e prestação da 
assistência aos trabalhadores; 

III. Compreendem procedimentos de diagnóstico, 
tratamento e reabilitação de forma integrada, no SUS. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s), apenas: 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 24 

Considere V para verdadeiro e F para falso. São 
considerados trabalhadores: 
 
(   ) Empregados assalariados; 
(   ) Empregados domésticos; 
(   ) Servidores públicos; 
(   ) Empregadores. 
 
A) V, V, V, F; 
B) V, V, F, F; 
C) V, V, V, V; 
D) V, F, V, F; 
E) V, F, F, F. 

QUESTÃO 25 

Entre os determinantes da saúde do trabalhador estão 
compreendidos os condicionantes abaixo, exceto:  
 
A) Sociais; 
B) Econômicos; 
C) Tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas 

condições de vida; 
D) Fatores de risco ocupacionais; 
E) Pedagógicos. 
 

QUESTÃO 26 

Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da 
Saúde que devem incorporar informações de interesse 
da Saúde do Trabalhador estão, exceto o: 
 
A) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); 
B) Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH/SUS); 
C) Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN); 
D) Sistema de Informações Creditícias e Financeiras 

(SICREFI); 
E) Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB). 
 

QUESTÃO 27 

É fonte de dados e indicadores de saúde do trabalhador 
na atenção básica, mais especificamente mortalidade: 
 
A) SAT; 
B) SINAN; 
C) Declaração de óbito; 
D) CIH; 
E) SIA. 
 

QUESTÃO 28 

As doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao 
trabalho apresentam algumas características que as 
distinguem dos demais grupos: 
 
I. Os agentes etiológicos são de natureza ocupacional; 
II. A ocorrência da doença depende das condições ou 

circunstâncias em que o trabalho é executado e da 
exposição ocupacional, que favorece o contato, o 
contágio ou a transmissão; 

III. Os agentes etiológicos estão, geralmente, 
mencionados no próprio nome da doença e são 
comuns às doenças infecciosas e parasitárias não 
relacionadas ao trabalho. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s), apenas: 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 29 

A prevenção das doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas ao trabalho baseia-se nos procedimentos de 
vigilância em saúde do trabalhador: vigilância 
epidemiológica de agravos e vigilância sanitária de 
ambientes e condições de trabalho, utilizando 
conhecimentos médico-clínicos, de epidemiologia, 
higiene ocupacional, ergonomia, toxicologia, entre outras 
disciplinas, a percepção dos trabalhadores sobre seu 
trabalho e saúde e as normas e regulamentos vigentes. 
Esses procedimentos incluem, exceto: 
 
A) Medidas de educação e informação aos trabalhadores 

sobre os riscos e efeitos para a saúde, os modos de 
transmissão e de controle dos agentes envolvidos; 

B) Vigilância sanitária das condições e dos ambientes de 
trabalho, por meio do estudo das atividades de risco 
potencial para os agentes biológicos; 

C) Vigilância epidemiológica de agravos, com 
confirmação do diagnóstico clínico da doença e o 
estabelecimento da sua relação causal com o trabalho; 

D) Identificação das medidas gerais e específicas 
necessárias para eliminação ou controle da exposição 
aos fatores de risco e para proteção dos 
trabalhadores; 

E) Controle da ocorrência desses agravos apenas entre 
os trabalhadores da empresa, uma vez que uma 
prevalência alta do agravo na população geral não 
contribui para aumentar o risco para os 
trabalhadores. 

 

QUESTÃO 30 

Das patologias abaixo, não é considerada doença 
infecciosa e parasitária relacionadas ao trabalho, de 
acordo com o Ministério da Saúde (Portaria MS 
1339/1999): 
 
A) Tuberculose; 
B) Malária; 
C) Brucelose; 
D) Meningite; 
E) Tétano. 
 

QUESTÃO 31 

Doença de evolução aguda, subaguda ou crônica que 
compromete vários órgãos e sistemas, em especial as 
vias aéreas inferiores. No Brasil, resulta da infecção pelo 
Mycobacterium tuberculosis, transmitida geralmente por 
inalação, e pelo Mycobacterium bovis, veiculada por 
ingestão de material infectante. É classificada em 
pulmonar e extrapulmonar, nas formas serosa, miliar, 
úvea, meningoencefálica, linfonodal, hepática, intestinal, 
renal, supra-renal, osteoarticular e da coluna vertebral. 
Trata-se de: 
 
A) Hanseníase; 
B) Tuberculose; 
C) Brucelose; 
D) Psitacose; 
E) Carbúnculo. 
 

QUESTÃO 32 

Zoonose causada pelo Bacillus anthracis, microrganismo 
gram-positivo, manifestando-se, no ser humano, em três 
formas clínicas: cutânea, pulmonar e gastrintestinal. A 
meningite e a septicemia podem ser complicações de 
todas essas formas. Estamos falando de: 
 
A) Hanseníase; 
B) Tuberculose; 
C) Brucelose; 
D) Psitacose; 
E) Carbúnculo. 
 

QUESTÃO 33 

Entre os grupos de risco para a patologia acima se 
incluem, exceto: 
 
A) Tratadores de animais; 
B) Pecuaristas; 
C) Trabalhadores em matadouros; 
D) Trabalhadores em curtumes; 
E) Mineiros. 
 

QUESTÃO 34 

Os cânceres relacionados ao trabalho diferem de outras 
doenças ocupacionais, entre outros, pelos seguintes 
aspectos, exceto: 
 
A) A despeito da legislação brasileira e de outros países 

estabelecerem limites de tolerância para diversas 
substâncias carcinogênicas, segundo o preconizado 
internacionalmente, não existem níveis seguros de 
exposição; 

B) Existem muitos tipos de cânceres; 
C) Os cânceres, em geral, desenvolvem-se muitos anos 

após o início da exposição, mesmo após a cessação da 
exposição; 

D) Os cânceres ocupacionais diferem, em suas 
características morfológicas e histológicas, dos demais 
cânceres; 

E) Em geral, existem exposições combinadas e/ou 
concomitantes. Por outro lado, têm em comum com 
outras doenças ocupacionais a dificuldade de 
relacionar as exposições à doença e o fato de que são, 
em sua grande maioria, preveníveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0337 – MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO 

Página 8 de 10 

QUESTÃO 35 

Ainda sobre os cânceres relacionados ao trabalho, 
afirma-se: 
 
I. A vigilância efetiva do câncer ocupacional é feita 

sobre os processos e atividades do trabalho com 
potencial carcinogênico, ou seja, dos riscos ou das 
exposições. A vigilância de agravos ou efeitos para a 
saúde busca a detecção precoce de casos e a 
investigação da possível relação com o trabalho para 
a identificação de medidas de controle e intervenção; 

II. A vigilância da saúde, no que se refere aos cânceres 
relacionados ao trabalho, consiste, basicamente, na 
vigilância dos ambientes e condições de trabalho e na 
vigilância dos efeitos ou danos à saúde; 

III. A vigilância da saúde baseia-se em conhecimentos 
clínicos, epidemiológicos, da higiene do trabalho, 
ergonomia, toxicologia, psicologia, entre outras 
disciplinas, na percepção dos trabalhadores sobre seu 
trabalho e saúde e nas normas técnicas e 
regulamentos vigentes. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 36 

Dentre as neoplasias malignas abaixo, não é considerada 
relacionada ao trabalho: 
 
A) Neoplasia maligna da próstata; 
B) Angiossarcoma do fígado; 
C) Neoplasia maligna do pâncreas; 
D) Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios 

paranasais; 
E) Neoplasia maligna da laringe. 
 

QUESTÃO 37 

É fator de risco ocupacional para neoplasia maligna de 
estômago: 
 
A) Anemia perniciosa; 
B) Exposição ao Amianto; 
C) Grupo sanguíneo tipo A; 
D) Gastrite atrófica crônica; 
E) Infecção pelo H. Pilory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Suspeita ou confirmada a relação da doença com o 
trabalho, deve-se, exceto: 
 
A) Informar ao trabalhador; 
B) Examinar os expostos, visando a identificar outros 

casos; 
C) Notificar o caso aos sistemas de informações do SUS, à 

DRT/MTE e ao sindicato da patronal; 
D) Providenciar a emissão da CAT, caso o trabalhador 

seja segurado pelo SAT da Previdência Social; 
E) Orientar o empregador para que adote os recursos 

técnicos e gerenciais adequados para eliminação ou 
controle dos fatores de risco. 

 

QUESTÃO 39 

Entre os agentes hematotóxicos de interesse para a 
saúde do trabalhador destacam-se: 
 
A) Benzeno e Radiações ionizantes; 
B) Amianto e Radiações ionizantes; 
C) Asbesto e Radiações ionizantes; 
D) Benzeno e Asbesto; 
E) Benzeno e Amianto. 
 

QUESTÃO 40 

Esses agentes, citados na questão anterior, podem: 
 
A) Lesar a célula primitiva multipotente, reduzindo seu 

número ou provocando lesões citogenéticas, 
resultando em hipoprodução celular ou em linhagens 
celulares anormais; 

B) Lesar a célula primitiva multipotente, provocando 
lesões citogenéticas, resultando em hiperprodução 
celular ou em linhagens celulares anormais; 

C) Lesar a célula primitiva multipotente, aumentando 
seu número ou provocando lesões citogenéticas, 
resultando em hiperprodução celular de linhagens 
celulares normais; 

D) Lesar as células maduras, reduzindo seu número ou 
provocando lesões citogenéticas, resultando em 
hipoprodução celular ou em linhagens celulares 
anormais; 

E) Lesar as células maduras, aumentando seu número ou 
provocando lesões citogenéticas, resultando em 
hiperprodução celular de linhagens celulares normais. 

 

QUESTÃO 41 

A melhor maneira de avaliar uma alteração hematológica 
discreta, que não seja de aparecimento súbito é: 
 
A) Avaliar o hemograma; 
B) Avaliar uma série histórica de hemogramas; 
C) Avaliar apenas o leucograma, uma vez que não há 

alterações adquiridas que modifiquem a série 
vermelha; 

D) Solicitar logo de início um mielograma, afinal o que 
interessa, nesses casos, é a produção celular; 

E) Avaliar as dosagens de ferritina. 
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QUESTÃO 42 

Ainda sobre as doenças relacionadas ao trabalho, a partir 
da confirmação do diagnóstico da doença e de sua 
relação com o trabalho, os serviços de saúde 
responsáveis pela atenção ao trabalhador devem 
implementar as seguintes ações: 
 
I. Avaliação da necessidade de afastamento 

(temporário ou permanente) do trabalhador da 
exposição, do setor de trabalho ou do trabalho como 
um todo; 

II. Se o trabalhador é segurado pelo SAT da Previdência 
Social, solicitar a emissão da CAT à empresa, 
preencher o LEM e encaminhar ao INSS. Em caso de 
recusa de emissão da CAT pela empresa, o médico 
assistente (ou serviço médico) deve encaminhar o 
caso para a Delegacia do Trabalho; 

III. Acompanhamento da evolução do caso, registro de 
pioras e agravamento da situação clínica e sua 
relação com o retorno ao trabalho. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s), apenas: 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 43 

A partir da confirmação do diagnóstico de determinada 
doença e sua relação com o trabalho, se o trabalhador é 
segurado pelo SAT da Previdência Social, deve-se 
solicitar a emissão da CAT à empresa, preencher o LEM e 
encaminhar ao INSS. Em caso de recusa de emissão da 
CAT pela empresa, o médico assistente (ou serviço 
médico) deve: 
 
A) Encaminhar o caso para a Delegacia do Trabalho; 
B) Emitir a CAT ele mesmo; 
C) Denunciar o caso ao sindicato; 
D) Orientar o trabalhador a procurar o setor de pessoal 

para resolver o problema; 
E) Fazer nada, uma vez que não é atribuição sua emitir a 

CAT. 
 

QUESTÃO 44 

São doenças do sangue relacionadas ao trabalho, exceto: 
 
A) Síndromes mielodisplásicas; 
B) Anemia aplástica devida a outros agentes externos; 
C) Anemia aplástica não-especificada; 
D) Anemia falciforme; 
E) Púrpura e outras manifestações hemorrágicas. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 

As síndromes mielodisplásicas são, geralmente, 
consideradas idiopáticas, mas têm sido observadas após 
quimioterapia citotóxica, especialmente procarbazina 
para a doença de Hodgkinge melfalan para o mieloma 
múltiplo ou carcinoma de ovário. Também o 
cloranfenicol, a colchicina e o óxido nitroso têm sido 
relacionados a essas síndromes, assim como o uso de 
anti-inflamatórios não-hormonais, como a fenilbutazona. 
Alguns fatores predisponentes para a SMD são genéticos. 
Em alguns pacientes há fragilidade cromossômica ou 
inabilidade do DNA em reparar os efeitos sofridos após 
exposição à radiação ionizante. Como consequência, 
ocorrem aberrações no DNA que estimulam certos 
oncogenes. Considerando-se as síndromes 
mielodisplásicas, deve-se proceder à vigilância das 
exposições ocupacionais ou ambientais das pessoas aos 
agentes abaixo, exceto: 
 
A) Alquilantes; 
B) Fenilbutazona; 
C) Inseticidas, pesticidas e solventes orgânicos; 
D) Benzeno e às radiações ionizantes; 
E) Amianto e asbesto. 
 

QUESTÃO 46 

Sobre os transtornos mentais e do comportamento 
relacionados ao trabalho, afirma-se: 
 
I. Os níveis de atenção e concentração exigidos para a 

realização das tarefas, combinados com o nível de 
pressão exercido pela organização do trabalho, 
podem gerar tensão, fadiga e esgotamento 
profissional ou burn-out (traduzido para o português 
como síndrome do esgotamento profissional ou 
estafa); 

II. Alguns metais pesados e solventes podem ter ação 
tóxica direta sobre o sistema nervoso, determinando 
distúrbios mentais e alterações do comportamento, 
que se manifestam por irritabilidade, nervosismo, 
inquietação, distúrbios da memória e da cognição, 
inicialmente pouco específicos e, por fim, com 
evolução crônica, muitas vezes irreversível e 
incapacitante; 

III. Os acidentes de trabalho podem ter consequências 
mentais quando, por exemplo, afetam o sistema 
nervoso central, como nos traumatismos crânio-
encefálicos com concussão e/ou contusão. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 47 

São transtornos mentais e do comportamento 
relacionados ao trabalho, exceto: 
 
A) Transtorno cognitivo leve; 
B) Transtorno orgânico de personalidade; 
C) Transtorno mental orgânico ou sintomático não 

especificado; 
D) Alcoolismo crônico; 
E) Esquisofrenia. 
 

QUESTÃO 48 

É considerada uma perda auditiva dentro da 
normalidade, para cada ouvido, a diminuição da 
acuidade auditiva até o limite de: 
 
A) 25 decibéis; 
B) 50 decibéis; 
C) 100 decibéis; 
D) 75 decibéis; 
E) 250 decibéis. 
 

QUESTÃO 49 

A avaliação das disfunções ou deficiências da audição 
está baseada no exame áudiométrico, abrangendo, no 
mínimo, as frequências de: 
 
A) 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hertz; 
B) 1.000, 2.000 e 3.000 Hertz; 
C) 1.000, 1.500, 2.000 e 3.000 Hertz; 
D) 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hertz; 
E) 3.000 e 5.000 Hertz. 
 

QUESTÃO 50 

Não é doença do ouvido relacionada ao trabalho: 
 
A) Labirintite; 
B) Perda da audição provocada pelo ruído e trauma 

acústico; 
C) Otite média aguda (OMA); 
D) Hipoacusia ototóxica; 
E) Otalgia e secreção auditiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




