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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – 01/2013 

 
 

Cód. 41 – Médico do Trabalho 
 
 
 
 

“Agoras…” 
 
Pense… você já se arrependeu de, em determinadas circunstâncias não ter tomado atitudes que viessem, de alguma 
forma, melhorar sua vida?  
Quando fazemos exame de consciência, lembramo-nos de vários “agoras” que foram perdidos e que não voltam mais. 
Que o arrependimento de não ter tido, não ter sido, não ter feito, não ter aceitado, costuma ser doloroso e profundo.  
Na realidade, o que nos impede, na maioria das vezes, de ter o que queremos, ser o que sonhamos, fazer o que 
pensamos e aceitar com o coração é a ousadia que não cultivamos. A ousadia é, geralmente, escrava do medo…  
Quantas vezes perdemos a oportunidade de sermos felizes, pelo medo de ter ousadia de amar. Medo de ousar porque 
o objeto do amor era mais bonito, mais alto, mais rico, mais jovem, mais culto… e aí… o tempo passou e o agora 
também…  
Quantas vezes perdemos a oportunidade de realizar um grande sonho, por não termos coragem de ousar, de arriscar 
deixando para depois ou para mais tarde o que deveria ser naquele agora…  
Quantas vezes não pronunciamos, no momento oportuno, as palavras que gostaríamos de dizer, pelo medo de 
parecermos ridículos e imaturos…  
Quantas vezes ficamos por medo de partir. Quantas vezes partimos por medo de ficar. Quantas vezes dizemos baixinho 
o que na verdade gostaríamos de gritar.  
Quantos “agoras” perdemos, esquecendo que o risco pode ser a salvação de muitas alegrias de nossas vidas.  
O medo que nos impede de sermos ousados agora, também está nos impedindo de vermos que linda pessoa que 
poderemos ser…  
Não deixemos que nossos momentos passem… 

Cirilo Veloso Moraes 
Disponível em: http://www.simplescoisasdavida.com 

 
 
 
1. Após a leitura do texto, chegamos à conclusão que: 

 
 muitas vezes o arrependimento nos entristece porque perdemos a chance de ter o que queremos. 
 o tempo passa e quando percebemos já deixamos passar muitos de nossos sonhos porque não fomos 

corajosos, atrevidos. 
 o medo está sempre presente quando queremos reagir e tomar uma atitude que nos fará felizes. 
 ao desejar algo muito importante, só conseguirá se tomar uma atitude, que muitas vezes não é do seu agrado, 

mas é importante para a trajetória que você escolheu. 
 ter atitude é fazer o que tem que ser feito na hora certa, no agora, no momento presente. Quem tem atitude 

não deixa nada para amanhã. 
 
Atende corretamente ao enunciado a alternativa: 
 
A) apenas quatro afirmações estão corretas. 
B) apenas três afirmações estão corretas. 
C) apenas duas afirmações estão corretas. 
D) todas as afirmações estão corretas. 
 

2. São acentuadas pela mesma regras as palavras de todas as alternativas, exceto: 
 
A) “já” – “está”. 
B) “você” – “também”. 
C) “circunstância” – “vários”. 
D) “ridículos” – “gostaríamos”. 
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3. Escreve-se como “consciência” as palavras de todas as alternativas, exceto: 
 
A) de__endente. 
B) o__ilação. 
C) ob__ecado. 
D) re__isão. 
 

4. Assinale a alternativa que justifica o emprego da vírgula na frase retirada do texto. 
 
“A ousadia é, geralmente, escrava do medo…” 
 
A) Para separar Orações Adverbiais. 
B) Para separar Adjunto Adverbial. 
C) Para separar o Vocativo. 
D) Para separar o Aposto. 

 
5. Leia com atenção as frases abaixo. 

 
I- Talvez você ainda seja muito apegado a bens materiais. 
II- Obedeça à sinalização de trânsito. 
III- Chegou ao hotel já de madrugada. 
 
A regência verbal/nominal está correta nas frases: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, II e III. 
D) II e III, apenas. 
 

6. Um capital aplicado à taxa de juros simples de 2,5% ao mês renderá, só de juros, o equivalente a 10/8 do seu valor 
se o prazo de aplicação for de: 
 
A) 60 meses. 
B) 4 anos e meio.  
C) 50 meses. 
D) 4 anos e 10 meses. 
 

7. Calcule o número de funcionários de uma repartição sabendo-se que: 
 
 se apenas 3 mulheres faltarem ao trabalho, o número de homens e mulheres que comparecerem, será o 

mesmo. 
 se apenas 6 homens faltarem ao trabalho, o número de mulheres corresponderá ao dobro do número de 

homens que comparecerem ao serviço. 
 

Trabalham nessa repartição ______ funcionários. 
 
A) 35 
B) 31 
C) 29 
D) 33 
 

8. Os valores do comprimento, largura e altura de um reservatório são inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, 
respectivamente e a soma desses valores é de 520 cm. Se esse reservatório está com água até 3/4 de sua altura, 
para enchê-lo totalmente, serão necessários mais ______ litros de água. 
Obs:  1dm³ = 1L 
 
A) 1042 
B) 1142 
C) 1152 
D) 1052 
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9. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Ao se fazer uma pesquisa sobre o domínio de língua estrangeira moderna entre os funcionários de uma repartição 
constatou-se que: 
 

 12 funcionários dominavam o inglês e o espanhol. 

 9 dominavam o francês. 

 27 dominavam o inglês. 

 45 dominavam apenas, um dos três idiomas. 
 
Trabalhavam nessa repartição ____ funcionários. 
Se ao acaso, sortearmos um deles, a probabilidade de ele dominar apenas o espanhol é de _______. 
 
A) 57 – 7/19 
B) 47 – 9/17 
C) 54 – 5/13 
D) 54 – 7/18 
 

10. A distância da cidade A para a cidade B é de 720 km. À uma velocidade de 96 km/h um veículo percorre 336 km 
desses trajeto em 3 horas e meia. Se aumentar a velocidade em 20% percorrerá o restante do trajeto em: 
 
A) 3 horas e 10 minutos. 
B) 3 horas e 30 minutos 
C) 3 horas e 20 minutos. 
D) 3 horas e 22 minutos. 
 

11. Considerando que São Caetano do Sul/SP tem 15 quilômetros quadrados de área e 145 mil habitantes (em 
números aproximados), assinale a alternativa que contém a densidade demográfica desta cidade 
(aproximadamente). 

 
A) 96.666 habitantes/km². 
B) 9.666 habitantes/km². 
C) 966,6 habitantes/km². 
D) 966.666 habitantes/km². 

 
12. Com relação à estrutura organizacional, assinale a alternativa que não contém um órgão de assessoria funcional 

ligada à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul/SP: 
 

A) Procuradoria Geral do Município. 
B) Assessoria Geral do Município. 
C) Ouvidoria Geral do Município. 
D) Corregedoria Geral do Município. 

 
13. Com relação à estrutura organizacional, podemos afirmar que não faz parte do elenco das Secretarias da Prefeitura 

de São Caetano do Sul/SP: 
 

A) Secretaria Municipal da Saúde. 
B) Secretaria Municipal de Cultura. 
C) Secretaria Municipal de Segurança. 
D) Secretaria Municipal de Políticas Públicas. 

 
14. Assinale a alternativa que não corresponde aos limites da cidade: 

 
A) Leste - Diadema. 
B) Norte - São Paulo. 
C) Sul - Santo André e São Bernardo do Campo. 
D) Leste - Santo André. 

 
15. Dentre as Autarquias e Fundações citadas não pertence ao município de São Caetano do Sul/SP: 

 
A) Departamento de Água e Esgoto do Município de São Caetano do Sul – DAE. 
B) Universidade de Municipal de São Caetano do Sul – USCS. 
C) Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul – FPM. 
D) Fundação Cerâmica – FUCE. 

 



 

4 
 

 

16. Uma empresa recém-instalada está interessada em avaliar a incidência de acidentes em seus trabalhadores de 
uma filial recém-instalada.  O melhor método para se atingir esse objetivo é a realização de um estudo: 
 
A) de secção transversal. 
B) prospectivo randomizado. 
C) de coorte. 
D) ecológico. 
 

17. Uma grande empresa com uma unidade central e duas filiais está interessada em comparar a média de horas não 
trabalhadas por afastamento por motivos de saúde mental de seus trabalhadores, entre suas unidades. O melhor 
teste estatístico, entre os abaixo, para essa comparação é: 
 
A) análise de variância. 
B) teste t de Student. 
C) análise de regressão logística. 
D) estudo de casos e controles. 
 

18. As dermatoses ocupacionais compreendem as alterações da pele, mucosas e anexos, direta ou indiretamente 
causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho. Sobre as dermatoses ocupacionais, é incorreto afirmar: 
 
A) As dermatites de contato são as dermatoses ocupacionais mais frequentes. 
B) A maioria é de tipo sensibilizante e um menor número é de tipo irritativo. 
C) A maioria dos casos não produzirem quadros considerados graves, mas com frequência são responsáveis por 

desconforto, prurido, ferimentos, traumas, alterações estéticas e funcionais que interferem na vida social e no 
trabalho. 

D) Os testes epicutâneos constituem ferramenta auxiliar útil para a investigação de processos alérgicos.  
 

19. Quando ocorre rápida progressão das lesões pulmonares, conglomerados e grandes opacidades, hemoptise 
astenia, emagrecimento e febre, em paciente com diagnóstico prévio de silicose deve-se considerar como a 
hipótese diagnóstica mais provável: 
 
A) neoplasia pulmonar primária 
B) agudização do quadro de silicose 
C) tuberculose pulmonar 
D) pneumonia atípica 
 

20. A asma é uma das condições crônicas mais comuns que afeta tanto crianças quanto adultos, podendo ser 
relacionada ao trabalho. Sobre a asma analise as sentenças abaixo e assinale (V) verdadeiro ou (F) falso. 
 
(   ) O risco de persistência da asma da infância até a idade adulta aumenta com a gravidade da doença, a 

presença de atopia, tabagismo e sexo feminino. 
(   ) Embora o diagnóstico clinico da asma em sua forma clássica de apresentação não seja difícil, a confirmação 

deve ser feita por um método objetivo (ex: espirometria) ) uma vez que os sinais e sintomas da asma não são 
exclusivos dessa condição. 

(   ) Síndrome do pânico e disfunção das cordas vocais não podem ser considerados no diagnóstico diferencial da 
asma. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 
 
A) V – V – V. 
B) F – F – V. 
C) V – V – F. 
D) V – F – V.  
 

21. A anemia produzida pelo chumbo é uma das muitas manifestações do quadro clínico de intoxicação crônica por 
esse metal.  Em pacientes com esse tipo de anemia o hemograma mostra: 
 
A) anemia normocrômica e normocítica. 
B) anemia normocrômica e macrocítica. 
C) anemia hipocrômica e macrocítica. 
D) anemia hipocrômica e microcítica. 
 

22. As doenças podem ser classificadas segundo sua relação com o trabalho. Segundo Schilling, o Grupo II 
corresponde a doenças nas quais o trabalho é um fator de risco, contributivo, mas não necessário. Entre elas, 
podemos citar: 
 
A) recidiva de quadro de neurose controlado. 
B) síndrome da fadiga em exposto a sulfeto de carbono 
C) síndrome de burn-out em cuidadores. 
D) transtorno do ciclo vigília-sono em trabalhadores noturnos. 
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23. Sobre a neurose profissional, é incorreto afirmar: 
 
A) Mudança de emprego é um dos fatores de risco. 
B) É relacionada do ponto de vista causal à exposição a vários agentes tóxicos. 
C) Muitas vezes, é a inibição para o trabalho que surge como primeiro sintoma indicando a presença de uma 

neurose profissional. 
D) Desemprego é um dos fatores de risco. 
 

24. Paciente masculino de 36 anos perdeu um colega de trabalho em um  acidente fatal com uma pá carregadeira.  
Desde então, se apresenta com diminuição do envolvimento com o trabalho ou da reação ao ambiente que o cerca, 
e rejeição a atividades e situações que lembram o episódio traumático. Mostra-se visivelmente ansioso e refere 
grande dificuldade para dormir. O diagnóstico mais provável é: 
 
A) estresse pós-traumático. 
B) distúrbio cognitivo leve. 
C) episódio depressivo. 
D) síndrome do pânico. 
 

25. Trabalhadora de 35 anos vem apresentando progressivamente alterações de memória e de concentração. Refere 
sensação de fadiga mental ao executar tarefas que exigem raciocínio e um aprendizado novo é percebido 
subjetivamente como difícil, ainda que objetivamente consiga realizá-lo bem. O quadro é compatível com: 
 
A) transtorno cognitivo leve. 
B) transtorno orgânico de personalidade. 
C) fadiga crônica. 
D) estresse pós-traumático. 
 

26. Consideremos uma empresa que atua na área de metalurgia do alumínio e suas ligas e conta com 166 
empregados.  Para o dimensionamento correto do SESMT essa empresa deverá ter: 
 
A) 1 médico do trabalho em regime parcial e dois técnicos de segurança do trabalho em regime integral, apenas. 
B) 1 médico do trabalho em regime integral, 1 engenheiro de segurança do trabalho em regime parcial e um 

técnico de segurança do trabalho em regime integral. 
C) 1 médico do trabalho em regime parcial, 1 engenheiro de segurança do trabalho em regime parcial e dois 

técnicos de segurança do trabalho em regime integral. 
D) 1 médico do trabalho em regime parcial, 1 engenheiro de segurança do trabalho em regime integral e três 

técnicos de segurança do trabalho em regime integral. 
 

27. A norma regulamentadora nº 7 (NR 7) trata do  programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO). 
Considerando essa norma, é incorreto afirmar: 
 
A) Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador não poderá contratar médico de outra 

especialidade para coordenar o PCMSO. 
B) O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos admissional, periódico, de 

retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 
C) Para trabalhadores com exposição ocupacional ao benzeno deverá ser realizado hemograma completo com 

contagem de plaquetas ao exame admissional e a cada seis meses. 
D) Para trabalhadores com exposição ocupacional a radiações ionizantes deverá ser realizado hemograma 

completo com contagem de plaquetas ao exame admissional e a cada seis meses. 
 

28. A norma regulamentadora nº 15 (NR-15) trata das Atividades e Operações Insalubres. Considerando essa norma 
não é uma atividade com insalubridade de grau máximo a(o): 
 
A) fabricação de inseticidas à base de arsênico. 
B) fabricação de defensivos organofosforados. 
C) extração e preparação de fósforo branco e seus compostos. 
D) emprego de defensivos organoclorados. 

 
29. A norma regulamentadora nº 15 (NR-15) trata das Atividades e Operações Insalubres. Considerando essa norma 

não é uma atividade com insalubridade de grau máximo a(o): 
 
A) destilação do petróleo. 
B) manipulação de alcatrão. 
C) emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos. 
D) fabricação de cromatos. 

 



 

6 
 

 

30. Considerando os parâmetros para controle biológico da exposição  ocupacional a alguns agentes químicos 
constantes da Norma Regulamentadora(NR) 7, pode-se afirmar que o indicador biológico para avaliação da 
exposição ao tolueno é a dosagem de: 
 
A) tolueno na urina. 
B) ácido hipúrico na urina. 
C) tolueno no plasma. 
D) meta-hemoglobina  no sangue. 
 

31. Associe, abaixo, a exposição com o indicador biológico utilizado para controle. 
 
I- Arsênico. 
II- Chumbo inorgânico. 
III- Monóxido de carbono. 
 
A - Arsênio na urina. 
B - Arsênio no sangue. 
C - Zincoprotoporfirina no sangue. 
D - Chumbo na urina. 
E - Carboxi-hemoglobina no sangue. 
F - Monóxido de carbono no sangue. 
 
A associação correta é: 
 
A) I-B. II-C, III-F. 
B) I-A, II-D, III-E. 
C) I-B. II-D, III-F. 
D) I-A; II-C, III-E. 
 

32. De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 9, o estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de 
proteção coletiva deverá obedecer uma determinada hierarquia. Analise os itens abaixo. 
 
I- Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. 
II- Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. 
III- Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. 

 
Considerando a ordem hierárquica correta, a sequência de medidas, de cima para baixo deve ser:  
 
A) I – II – III. 
B) II – III – I. 
C) III – II – I. 
D) I – III – II. 
 

33. Considere as condições abaixo. 
 
 Jornadas de trabalho prolongadas em pé. 
 Monotonia e repetitividade. 
 Esforço físico intenso. 
 Ausência de pausas compensadoras. 
 Dimensões inadequadas no posto de trabalho. 

 
Caracterizam risco ergonômico: 
 
A) apenas quatro delas. 
B) apenas três delas. 
C) apenas duas delas. 
D) todas elas. 
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34. Considere as seguintes afirmações: 
 
I- Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou 

adaptado para esta posição. 
II- Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador, cujo peso seja 

suscetível de comprometer sua saúde ou segurança. 
III- Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, 

tais como laboratórios, escritórios o nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65 dB(A). 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I, II e III. 
D) I e III, apenas. 
 

35. Cabe ao empregado quanto ao EPI (equipamento de proteção individual), EXCETO: 
 
A) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 
B) responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
C) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 
D) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 
 

36. Considera-se como acidente de trabalho: 
 
I- acidente que ocorre durante o trajeto entre a residência do trabalhador e o local de trabalho;  
II- doença profissional que é produzida ou desencadeada pelo exercício de determinado trabalho;  
III- doença do trabalho, a qual é adquirida ou desencadeada pelas condições em que a função é exercida.  
IV- acidente que ocorre pelo exercício do trabalho do segurado especial,  
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) III, apenas. 
 

37. Um indivíduo trabalha informalmente como vendedor de sucos na rua e que não recolhe qualquer contribuição 
previdenciária. Foi atropelado por uma motocicleta e fraturou o fêmur direito, sendo operado, devendo ficar sem 
trabalhar por pelo menos dozes semanas. No caso, o acidentado: 
 
A) tem direito a acidente do trabalho. 
B) tem direito a auxílio doença. 
C) tem direito à auxílio-desemprego. 
D) não tem qualquer benefício pecuniário 
 

38. Em relação à legislação Previdenciária, analise as sentenças abaixo e assinale (V) verdadeira ou (F) falsa. 
 
(   ) Para que a perícia médica do INSS caracterize um evento de incapacidade laborativa como um acidente ou 

uma doença do trabalho é obrigatória a existência de uma Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT 
protocolada junto ao INSS. 

(   ) A renda mensal inicial do auxílio-doença corresponde a 100% do salário de benefício. 
(   ) Os usuários da Previdência Social podem recorrer às Câmaras de Julgamento do Conselho de Recursos da 

Previdência Social quando discordarem das decisões sobre o recebimento de direitos, atualização ou revisão 
de benefícios. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 
 
A) V – V – V. 
B) F – F – F. 
C) F – F – V. 
D) V – V – F. 
 

39. São doenças ou manifestações associadas à exposição ocupacional ao asbesto ou amianto, EXCETO: 
 
A) neoplasia maligna de estômago. 
B) hepatite. 
C) derrame pleural. 
D) neoplasia maligna da laringe. 
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40. O trabalho em turnos e o trabalho noturno estão associados a alguns danos à saúde, entre os quais não se inclui 
(incluem): 
 
A) parkinsonismo. 
B) distúrbios gastrintestinais. 
C) fadiga.  
D) sonolência. 
 

41. Entre os fatores relacionados ao trabalho, é clássica a descrição de uma maior incidência de doença coronariana, 
incluindo infarto agudo do miocárdio, em trabalhadores expostos ao: 
 
A) vanádio. 
B) sulfeto de selênio. 
C) sulfeto de carbono. 
D) amianto. 
 

42. Diversos agentes químicos são tóxicos para órgãos e sistemas orgânicos. Sobre a ação tóxica de alguns agentes 
químicos é correto afirmar que: 
 
A) o fósforo vermelho é nefrotóxico. 
B) o tolueno é neurotóxico. 
C) o zinco é cardiotóxico. 
D) o cloreto de vinila não é hepatotóxico. 
 

43. Para níveis de ruído contínuo ou intermitente de 87 decibéis, a exposição máxima diária permissível é de: 
 
A) 5 horas. 
B) 4 horas. 
C) 7 horas. 
D) 6 horas. 
 

44. Analise os itens abaixo acerca do trabalho em processamento de dados: 
 
I- O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 9.000 por hora 

trabalhada, sendo considerado toque real, cada movimento de pressão sobre o teclado;  
II- O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 6 (seis) horas, sendo 

que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras atividades, desde que não 
exijam movimentos repetitivos, nem esforço visual;  

III- Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 20 minutos para cada 40 minutos 
trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho. 

 
Está(ão) correto(s) : 
 
A) nenhum dos item. 
B) os itens I, II e III. 
C) apenas os itens II e III. 
D) apenas o item I. 
 

45. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. 
 
Para trabalhadores que sejam portadores de doenças crônicas, os exames periódicos deverão ser repetidos a cada 
_________ ou intervalos menores, a critério do médico encarregado. 
 
A) seis meses 
B) ano 
C) quatro meses 
D) três meses.  
 

46. A norma regulamentadora nº 15 (NR-15) trata das Atividades e Operações Insalubres. Considerando essa norma 
não é uma atividade com insalubridade de grau médio a(o): 
 
A) fabricação de bronze fosforado. 
B) pintura a pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre. 
C) aplicação a pistola de tintas de alumínio. 
D) trabalhos na extração de sal (salinas). 
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47. As doenças podem ser classificadas segundo sua relação com o trabalho. Segundo Schilling, o Grupo I 
corresponde a doenças nas quais o trabalho é um fator necessário. Entre elas, podemos citar: 
 
A) carbúnculo em trabalhadores de curtumes. 
B) tuberculose em trabalhadores de laboratórios de biologia. 
C) dengue em trabalhadores de zonas endêmicas de dengue. 
D) dermatofitoses em tralhadores que exercem atividade em condições de umidade. 
 

48. As doenças podem ser classificadas segundo sua relação com o trabalho. Segundo Schilling, o Grupo IIII 
corresponde a doenças nas quais o trabalho é um fator provocador de um distúrbio latente, ou agravador de 
doença já estabelecida. Entre elas, podemos citar: 
 
A) transtorno cognitivo leve associado à exposição a níveis exagerados de ruído. 
B) demência em trabalhadores expostos ao chumbo. 
C) leptospirose em trabalhador de redes de esgoto. 
D) piora de alcoolismo em trabalhador com dificuldade de relacionamento com as chefias. 
 

49. A associação entre hipotireoidismo e trabalho tem sido descrita em trabalhadores expostos a algumas substâncias 
químicas, entre as quais não se inclui o: 
 
A) chumbo. 
B) tiouracil. 
C) mercúrio. 
D) clorobenzeno. 
 

50. A exposição ocupacional mais precisamente definida como causa de insuficiência renal crônica é a exposição ao: 
 
A) etanol. 
B) chumbo. 
C) cromo. 
D) alumínio. 

 
 
 




