BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO nº 01/2015

CADERNO DE PROVA
MÉDICO DO TRABALHO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1. Confira se, além deste CADERNO DE PROVA referente ao cargo escolhido, que contém 60 questões objetivas, você
recebeu o CARTÃO DE RESPOSTAS destinado à marcação das respostas da prova.

2. Ao terminar a conferência do CADERNO DE PROVA, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao Fiscal
de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.

3. Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO DE RESPOSTAS. Em
caso de divergência, notifique imediatamente o Fiscal. Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do
CARTÃO DE RESPOSTAS, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

4. Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO DE RESPOSTAS. Ele somente poderá ser substituído caso esteja
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica.

5. No CARTÃO DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta,
preenchendo todo o espaço do retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada uma das questões
objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde adequadamente
à questão.

6. Não serão computadas no CARTÃO DE RESPOSTAS as questões não respondidas, nem as que contenham mais de uma
resposta, mesmo que uma delas esteja correta, com emenda ou rasura, ainda que legível, dupla marcação e campo de
marcação não preenchido integralmente. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.

7. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, já estando incluído o tempo destinado à entrega do CADERNO DE
PROVA e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

8. Você somente poderá deixar o local após 90 minutos do início da aplicação da prova.
9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que será utilizado
para a correção de sua prova, e assine em campo específico, a Lista de Presença, que servirá de prova da entrega do
CARTÃO DE RESPOSTAS.

10. O CADERNO DE PROVAS NÃO poderá ser levado. Anote suas opções de respostas na Folha de Rascunho, disponível
ao fim deste CADERNO DE PROVAS, se desejar. Não será admitido qualquer outro meio de anotação para este fim. O
CADERNO DE PROVAS será publicado no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/BANESTES até às 20h00min do
dia 12/07/2015, permanecendo disponível, tão somente, até o término do prazo recursal desta etapa.

11. Ao sair da sala no término da prova, enquanto estiver dentro da unidade, você não poderá utilizar o sanitário e nem o
telefone celular.

12. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o
aplicador autorize sua saída com o apoio de corredor.

13. Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como
rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. OS EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DEVEM ESTAR DESLIGADOS E ACONDICIONADOS NO SACO PORTA OBJETOS. Caso seja
identificado algum aparelho ligado ou tocando durante a prova, o candidato portador de tal aparelho deverá retirar-se da
sala de provas, sendo ELIMINADO do Concurso Público.

14. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso um dos 3 (três) candidatos insista em sair do local
de aplicação das provas, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Sala e pelo Coordenador de Unidade, cujos
nomes e assinaturas também devem constar neste documento.

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente CADERNO ou no CARTÃO DE
RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.

N OME DO C ANDIDATO : ______________________________________________
Nº de Inscrição: _______________ | RG nº: ____________________ | Sala: ___________

CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o trecho da reportagem a seguir para responder às
questões de 01 a 03.
Se o número 18 [...] evoca a ideia de maioridade, esta
representa algo para além de seu aspecto jurídico: representa
a ideia de emancipação das autoridades tradicionais ou das
determinações externas e coletivas pelo indivíduo, que assim
afirma sua autonomia, o Sapere aude! (Ouse conhecer!)
pronunciado por Kant em O que é o Iluminismo?
Quando se trata de literatura num país que sempre teve de se
haver com sua minoridade (dependência econômica, condição
periférica, identidade instável), essa emancipação muitas
vezes representou a criação de um discurso empenhado na
construção de uma identidade nacional. Ou seja, uma
emancipação mais coletiva do que individual – o que não deixa
de ser incongruente, senão contraditório, com as noções de
autonomia e autodeterminação.
Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2015/06/literatura-em-busca-daemancipacao/> Acesso: 22 jun. 2015

Q ue st ão 0 1
Segundo o que o texto afirma, a “autonomia” do indivíduo
apenas ocorre quando ele
A se emancipa das autoridades tradicionais ou das
determinações externas e coletivas.
B evoca a ideia de maioridade enquanto aspecto jurídico.
C completa 18 anos.
D confirma o Sapere aude! (Ouse conhecer!) pronunciado
por Kant.
E estabelece que a noção de autonomia é contraditória.
Q ue st ão 0 2
Se o número 18 [...] evoca a ideia de maioridade, esta
representa algo (...)
No trecho acima, o autor utiliza um pronome demonstrativo
para fazer referência ao sujeito de quem o texto fala no
parágrafo.
Assinale
a
alternativa
que
apresenta,
respectivamente, tanto o pronome quanto o sujeito o qual ele
retoma no texto:
A “algo” – “número 18”.
B “esta” – “maioridade”.
C “esta” – “número 18”.
D “para além” – “maioridade”.
E “esta” – “número 18”.
Q ue st ão 0 3
Pelo contexto da reportagem, pode-se depreender que na
“minoridade” da literatura do país – sobre a qual o autor fala –
está contida:
A A dependência econômica, a condição periférica e
identidade instável.
B A criação de um discurso empenhado na construção de
uma identidade nacional.
C Uma emancipação mais coletiva do que individual.
D As incongruências das noções de autonomia e
autodeterminação.
E A criação de um discurso pautado na construção de uma
identidade individual.

Texto para responder às questões de 04 a 06.
Maiores bacias hidrográficas do mundo estão secando
Pesquisas da NASA indicam escassez de água em alguns pontos do planeta. O motivo:
consumo humano desenfreado
17/06/2015 - 17H06/ ATUALIZADO 17H0606 / POR FERNANDO BUMBEERS

De acordo com dois novos estudos conduzidos pela
Universidade da Califórnia (UCI), usando dados da NASA,
cerca de 33% das maiores bacias hidrográficas da Terra estão
ficando secas através do consumo humano. Para completar,
ainda temos poucos dados precisos sobre a quantidade de
água presente nessas bacias - ou seja, não sabemos quanta
água nos resta. Isto significa que a população está consumindo
água subterrânea muito rápido, sem saber ao certo quanto
ainda podemos consumir. "As medições físicas e químicas
disponíveis são insuficientes", diz o professor da UCI e líder da
pesquisa Jay Famiglietti. "Dada a rapidez com que estamos
consumindo as reservas de água subterrânea do mundo,
precisamos de um esforço global coordenado para determinar
quanto ainda podemos usar."
Os estudos foram realizados através dos satélites GRACE, da
NASA. O GRACE mede ondulações e relevos na superfície da
Terra afetados pela massa de água. No primeiro artigo, os
pesquisadores descobriram que 13 dos 37 maiores aquíferos
do planeta foram se esgotando enquanto recebiam pouca ou
nenhuma recarga: oito foram classificados como “em perigo”,
com quase nenhuma reposição natural para compensar o uso.
Os outros cinco foram considerados em estado de atenção esses aquíferos estão se esgotando, mas ainda têm algum tipo
de recarga natural.
A equipe de investigação constatou que o Sistema Aquífero
árabe, uma fonte de água importante para mais de 60 milhões
de pessoas, é o que mais corre perigo. O aquífero da bacia
Indus, da Índia e Paquistão, é o segundo da lista e a Bacia do
Murzuk-Djado, no norte da África, fecha o pódio.
Das três bacias que abastecem o Brasil, apenas uma, a Bacia
Guarani, está em um estado “preocupante”. As outras duas Bacia do Maranhão e Bacia Amazônica - estão em bom estado.
"Nós realmente não sabemos quanto é armazenado em cada
um destes aquíferos. Estimamos que o armazenamento
restante pode variar de décadas a milênios", disse a coautora
do estudo Alexandra Richey. "Em uma sociedade com
escassez de água, não podemos mais tolerar este nível de
incerteza, especialmente sabendo que as águas subterrâneas
estão desaparecendo tão rapidamente."
Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2015/06/maiores-baciashidrograficas-do-mundo-estao-secando.html> . Acesso: 22 jun. 2015

Q ue st ão 0 4
Pode-se depreender do texto que:
I
Conforme novos estudos conduzidos pela Universidade da
Califórnia, aproximadamente 1/3 das maiores bacias
hidrográficas da Terra secaram por causa do consumo
humano.
II Tais estudos, com a ajuda de dados da NASA,
conseguiram determinar que da água presente nessas
bacias, resta-nos apenas 33%, isto é, estão quase secas.
III É necessário um esforço global coordenado para saber
quanto das reservas de água subterrânea do planeta
ainda podemos usar, pois o consumo de tais reservas
não vem acontecendo paulatinamente.
Está CORRETO o exposto em:
A III, apenas.
B I, II e III.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
E I, apenas.
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Q ue st ão 0 5
Acerca dos estudos realizados, assinale a alternativa
CORRETA:
A No primeiro artigo, os pesquisadores descobriram que dos
13 aquíferos do planeta que foram se esgotando enquanto
recebiam pouca ou nenhuma recarga, menos da metade
deles foi considerada “em estado de atenção”, e os outros
foram classificados como “em perigo”.
B A equipe de investigação constatou que o Sistema
Aquífero árabe já secou, o que é uma calamidade. Já que
ele é importante para mais de 60 milhões de pessoas.
C No referido estudo, chegou-se à conclusão de que o
aquífero da bacia Indus, da Índia e Paquistão é o que mais
corre perigo, fechando o pódio dentre os rios, seguido da
Bacia do Murzuk-Djado, no norte da África.
D Os pesquisadores descobriram, inclusive, que há três
bacias que abastecem o Brasil correndo perigo, dentre elas
a Bacia Guarani, que está em estado preocupante.
E Ao fim, a coautora do estudo, Alexandra Richey, afirmou
que, certamente, o armazenamento de água restante não
chegará a milênios, mas ainda pode durar algumas
décadas.
Q ue st ão 0 6
No contexto dos trechos a seguir, estão empregadas como
adjetivos as palavras sublinhadas, COM EXCEÇÃO de:
A (...) uma fonte de água importante para mais de 60
milhões de pessoas (...)
B (...) a população está consumindo água subterrânea
muito rápido (...)
C (...) no norte da África (...)
D (...) mas ainda têm algum tipo de recarga natural.
E (...) através do consumo humano (...)
Q ue st ão 0 7
O bolo já acabou e eu nem vi o cheiro...
Na oração acima é possível identificar a presença de uma
figura de linguagem que consiste na transferência de
percepções da esfera de um sentido para a de outro. Neste
caso, o ‘cheiro’ é percebido pela visão no lugar do olfato. A
este tipo de recurso dá-se o nome de:
A Metáfora.
B Perífrase.
C Sinestesia.
D Paradoxo.
E Catacrese.
Q ue st ão 0 8
“A vovó foi morar com o Papai do céu”, disse a mãe à filha.
O trecho sublinhado na oração acima, expressão mais suave,
foi utilizado em lugar de “morreu”, mais desagradável, sem,
porém, haver perda de sentido. Qual das figuras de linguagem
a seguir consiste em atenuar o que é desagradável por meio
da substituição de certas palavras ou expressões por outras
mais suaves?
A Metonímia.
B Antítese.
C Eufemismo.
D Silepse.
E Hipérbole.
Q ue st ão 0 9
Analise o emprego ou não da crase nas orações a seguir:
I
Não diga mentiras à mim!
II Os empresários foram à Áustria a negócios.
III O celular custou caro, mas será pago a prazo.
Está CORRETO apenas o apresentado em:
A II.
B II e III.
C III.
D I e II.
E I e III.

Q ue st ão 1 0
Em qual das orações a seguir há uso de linguagem
conotativa?
A A gata pariu cinco filhotinhos.
B João deixou o brinquedo cair no fundo do poço.
C Daniela não costuma dar corda para opiniões alheias.
D Calce os sapatos, não quero te ver descalça, menina!
E Todos os figurinos do espetáculo tiveram que ser
passados a ferro novamente.
Q ue st ão 1 1
Em qual das orações a seguir há ERRO quanto à
concordância nominal?
A O empresário está quite com as obrigações tributárias.
B Os pagamentos feitos são referente às despesas com
transporte.
C Na Rússia, constantemente a temperatura fica abaixo de
zero grau.
D A ONG conseguiu recolher dois milhões de assinaturas
para seu novo projeto.
E Se não virão todos os convidados, faça menos comida e
compre menos bebidas.
Q ue st ão 1 2
Qual a alternativa CORRETA quanto à concordância verbal?
A Estas crianças haverão de ser bons adultos.
B Seis tomates é suficiente para fazer o molho.
C Alugam-se um sobrado que tem dois quartos.
D Antônio, Lucas e eu viajarei para Portugal no próximo mês.
E Vão fazer dois anos que nos mudamos para o Rio de
Janeiro.
Q ue st ão 1 3
Leia o que segue:
1. O prédio tem 60m de _____________. (cumprimento/
comprimento)
2. Vista-se com ___________ para ir ao trabalho. (descrição/
discrição)
3. Para que o relatório fique impecável, cada erro deve ser
___________. (retificado/ ratificado)
Considerando o contexto das orações, assinale a alternativa
cujos elementos completam, CORRETA e respectivamente as
lacunas acima.
A cumprimento – descrição – ratificado
B comprimento – descrição – ratificado
C comprimento – discrição – retificado
D cumprimento – discrição – retificado
E comprimento – discrição – ratificado
Q ue st ão 1 4
Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que traz os elementos a serem empregados de modo que se
preencham CORRETAMENTE as lacunas.
1. Você não sabe o ______ que sua falta me faz. (mal/ mau)
2. A quadra esportiva estará pronta daqui _____ um mês.
(há/ a)
3. Eles ficaram em casa ______ está chovendo muito.
(porque/ por que)
A mal – há – porque
B mau – há – porque
C mal – a – porque
D mal – a – por que
E mau – a – por que
Q ue st ão 1 5
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à regência verbal:
A Chegamos à estação muito cedo.
B Preferi ficar em casa do que enfrentar o trânsito.
C A mulher sempre assistia os mais necessitados.
D Para agradar ao filho, a mãe sempre faz bolo de chocolate.
E Corte de custos na empresa pode implicar algumas
demissões.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Q ue st ão 1 6
Quais são os três principais estilos de fonte disponíveis no
Microsoft Word?
A Tachado, oculto e negrito.
B Versalete, duplo e pequeno.
C Sublinhado, itálico e negrito.
D Subscrito, sobrescrito e tachado.
E Com realce, sublinhado e oculto.
Q ue st ão 1 7
Uma célula em uma planilha do Microsoft Excel, representada
por F10 encontra-se na:
A Décima coluna da linha G.
B Décima planilha da coluna G.
C Décima linha da coluna G.
D Décima célula da tabela G.
E Décima tabela da planilha G.
Q ue st ão 1 8
No sistema operacional Microsoft Windows, é uma das funções
da ferramenta denominada Painel de Controle:
A Desinstalar um programa do computador.
B Acessar o histórico de navegação na Internet.
C Desfragmentar os arquivos da pasta Documentos.
D Renomear os atalhos da área de trabalho.
E Verificar o sistema de segurança da conta de e-mail.
Q ue st ão 1 9
A pasta Histórico de um navegador de Internet ou Browser tem
por função armazenar:
A Senhas da conta de e-mail.
B Informações sobre as páginas visitadas na Internet.
C Arquivos pessoais do usuário.
D Documentos compartilhados de todas as contas de
usuários do computador.
E Cópias de segurança dos arquivos do computador.
Q ue st ão 2 0
Na troca de mensagens de e-mails no ambiente de trabalho, é
recomendado:
A Manter o texto claro e objetivo.
B Escrever com todas as letras maiúsculas.
C Nunca utilizar linguagem formal.
D Nunca preencher o campo “Assunto”.
E Sempre enviar grandes imagens no campo de texto do email.
Q ue st ão 2 1
No sistema operacional Windows é possível que um arquivo
disposto na Lixeira seja enviado de volta ao seu local de
origem. Para isso, deve-se utilizar a opção:
A Backup.
B Renomear.
C Restaurar.
D Excluir.
E Minimizar.
Q ue st ão 2 2
Assinale a seguir a alternativa que apresenta uma nomeação
válida para uma pasta no sistema operacional Microsoft
Windows:
A *Recentes*
B Finalizar_Urgente...
C Tabelas!
D <<Clientes>>
E “Funcionários”
Q ue st ão 2 3
Além do modo gráfico, as versões atuais do sistema
operacional Linux mantêm a interface Shell, que permite ao
usuário executar tarefas utilizando
A apenas códigos numéricos.
B comando de voz.
C atalhos de teclado.
D comandos textuais.
E dados enviados pela Internet.

Q ue st ão 2 4
Existem diferenças entre a Internet e as redes Intranet, já que
a rede Intranet
A apenas recebe dados, isto é, não possibilita o envio de
dados.
B não possibilita a identificação dos usuários conectados à
rede.
C é uma extensão da Internet, funcionando como um
provedor de dados.
D é restrita a apenas um grupo de computadores e não está
disponível ao mundo todo.
E não utiliza nenhuma das tecnologias utilizadas na Internet.
Q ue st ão 2 5
A Internet é uma grande rede de computadores conectados de
forma a compartilhar dados de diversas formas. Sendo assim,
o código que identifica cada um dos computadores conectados
a esta rede é denominado endereço
A IP.
B RS.
C URL.
D Host.
E LAN.
CONHECIMENTOS GERAIS
Q ue st ão 2 6
Numa entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, o ministro da
Fazenda, Joaquim Levy, disse que controlar a inflação e pôr as
contas públicas em ordem são as grandes preocupações do
governo.
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/controle-da-inflacaoe-contas-em-ordem-sao-prioridade-afirma-levy.html> Acesso em: 19/06/15

Na linha do exposto acima, segundo o ministro da Fazenda,
deve-se partir do princípio de que nesse momento “o Brasil só
gasta o que arrecada”. De acordo com Levy, tal princípio não
só se estabelece como é favorecido a partir da lei de:
A Terceirização.
B Execução Fiscal.
C Ação Civil Pública.
D Responsabilidade Fiscal.
E Recuperação Monetária.
Q ue st ão 2 7
“No mesmo dia em que o primeiro-ministro grego, Alexis
Tsipras, apelou para a população votar “não” no referendo
marcado para o próximo domingo, uma pesquisa divulgada
pelo instituto GPO, que ouviu mil pessoas em toda a Grécia,
afirmou que o “sim” aparece na frente, com 47,1% dos
entrevistados”.
Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-pesquisa-mostrasim-a-frente-na-grecia,1717735> Acesso em 03 jul. 2015.

O trecho da notícia acima comenta a atual crise financeira
grega. O primeiro-ministro do país convocou um plebiscito para
consultar a população sobre:
A Aceitar ou não o plano de renegociação das dívidas com
os credores, o que definiria, de certa forma, a permanência
do país na União Europeia.
B Deliberar qual o valor máximo de saque que a população
pode fazer nos bancos, para equilibrar financeiramente o
país.
C Aferir a aceitação da população às decisões econômicas
tomadas nos últimos meses, principalmente no que
concerne às relações com os outros países do bloco
europeu.
D A proposta de auxílio financeiro feita pela Rússia, que
estabilizaria a economia grega, sem prejuízo à sua
participação na UE.
E A proposta do parlamento de nova regulamentação da
previdência social, que pode acarretar em prejuízos em
curto prazo, mas auxiliaria economicamente o país a
médio e longo prazo.
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Q ue st ão 2 8
A polêmica proposta da PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) que versa sobre a redução da maioridade penal
foi recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados em
Brasília. No entanto, ela só foi aprovada em uma segunda
votação, após uma “manobra” dos deputados que a defendem.
Das assertivas abaixo, qual explica melhor como se deu esta
“manobra”:
A Os deputados consideraram que o primeiro texto votado [e
rejeitado] era o original, que tramitava já há muitos anos no
Congresso. Logo, ele estava desatualizado e foi preciso
atualizá-lo para ser aprovado.
B A Câmara recorreu ao senado para que os senadores, em
regime de urgência, aprovassem o texto da PEC. Nesta
instância, foram feitas pequenas alterações e aprovada a
proposta. Deste modo, ela voltou para a Câmara para ser
revista sua votação e, em consonância com as alterações
proposta pelo Senado, os deputados aprovaram a
emenda.
C Houve entendimento de que primeiro texto votado [e que
foi rejeitado] era um substitutivo ao projeto original da
redução da maioridade penal. Logo, foi colocada em pauta
uma emenda aglutinativa sobre o mesmo assunto, com
trechos da proposta já rejeitada no dia anterior e apenas
algumas mudanças, o que foi apreciado pela maioria dos
deputados.
D Considerando o grande número de ausências e
abstenções na votação, os deputados favoráveis à
redução da maioridade evocaram um artigo do Regimento
Interno que anula a votação de PECs se 2/3 dos deputados
não votarem. Após nova votação, foram vetados trechos e
a emenda foi aprovada.
E A manobra foi executada porque os deputados
consideraram que a PEC nº 20 (“do voto aberto”) não foi
cumprida por todos e, assim, a votação teria que ser
refeita. No decorrer da nova deliberação acerca do
assunto, fizeram pequenas alterações no texto e a
proposto restou aprovada.
Q ue st ão 2 9
É possível afirmar que a PEC nº 171 (da “Maioridade Penal”)
só foi aprovada pois houve alterações no texto anteriormente
proposto. Estas alterações se referem principalmente a
retirada de alguns crimes do primeiro texto, que foi rejeitado
pelos deputados. Assinale a alternativa em que alguns destes
crimes estão CORRETAMENTE elencados.
A Sequestro seguido de morte, lesão corporal seguida de
morte e furto.
B Tráfico de drogas, terrorismo e tortura.
C Latrocínio, sequestro, tráfico de drogas.
D Homicídio qualificado, estupro e terrorismo.
E Exploração sexual de menores, tráfico de drogas e
latrocínio.
Q ue st ão 3 0
“Os juros e todas novas regras se aplicam somente aos
contratos novos. Você não pode mudar um contrato por
vontade unilateral. O governo firmou um contrato com milhões
de estudantes com determinadas regras e essas regras serão
mantidas e respeitadas”.

Q ue st ão 3 1
Recentemente, a presidente Dilma Rousseff esteve, em visita
oficial, nos EUA. Além de encontros com investidores e
empresários da área de tecnologia, Dilma se encontrou com o
presidente da Barack Obama. Dentre os acordos firmados
com o presidente dos Estados Unidos neste encontro, podese destacar:
A O acordo de não exigência de visto turísticos para os
brasileiros que visitem os EUA.
B O acordo de previdência social que permite que cidadãos
brasileiros que trabalham nos EUA tenham suas
contribuições à previdência reconhecidas em ambos os
países.
C A entrada do Brasil, como membro convidado, na OTAN –
Organização do Atlântico Norte.
D O acordo de cooperação militar, onde haverá troca de
tecnologia nuclear entre os dois países.
E O acordo de cooperação na Educação, que tem como foco
a formação, em loco, de professores da educação básica
brasileira por universidades norte-americanas.
Q ue st ão 3 2
“Depois de vetar a mudança no cálculo da aposentadoria
prevista na Medida Provisória 664, a presidente Dilma
Rousseff publicou nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da
União uma nova MP para disciplinar o assunto”.

Disponível em: <http://g1.globo.com/>

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/lei-da-mordaca-entra-em-vigor-na-espanha16645187>Acesso em: 02 jul. 2015.

Esta fala do Ministro da Educação brasileiro comenta um
programa de incentivo educacional que o Governo Federal
mantém e que gerou muitas discussões no primeiro semestre
de 2015 A qual programa o trecho se refere?
A Programa Ciências sem Fronteiras (CsF).
B Programa Cultura sem Fronteiras (Pró-cult).
C Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
D Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
E Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-publica-medida-provisoria-comnovo-calculo-da-aposentadoria,1708722> Acesso em: 02 jul. 2015.

Das definições abaixo, qual melhor determina o termo
destacado na notícia?
A Norma executiva adotada pela presidente da República
editada em casos sui generis não previstos pela
Constituição.
B Medida executiva proposta pelo Congresso Nacional e
validada pelo presidente por prazo determinado.
C Norma legislativa adotada pela presidente da República
editada somente em casos de relevância e urgência.
D Medida judiciária do Ministério Público (MP), autorizada
pelo presidente, que tem por objetivo proteger direitos
fundamentais.
E Medida de urgência tomada pelo presidente para proteger
direitos da população sempre que houver abuso de poder
por parte dos outros Poderes.
Q ue st ão 3 3
Na atualidade da política brasileira, muito se houve falar em
“Proposta de Emenda à Constituição” (PEC). Dos enunciados
abaixo, qual NÃO se aplica à definição básica de PEC?
A Uma atualização à Constituição Federal, que modificará
seu teor.
B Proposta que exige tempo para preparo, elaboração e
votação, uma vez que modificará a Constituição Federal.
C Atualização à constituição que para vigorar deve passar
por um referendo popular.
D Requer quórum quase máximo e dois turnos de votação.
E É votada nas duas Casas legislativas, Câmara dos
Deputados e Senado Federal.
Q ue st ão 3 4
“Entrou em vigor, na última quarta-feira, a Lei de Segurança
Cidadã na Espanha. Mais conhecida como “Lei da Mordaça”,
ela restringe o que as pessoas podem fazer quando se
manifestam”.
Esta lei promulgada na Espanha faz lembrar os projetos de lei
que surgiram no Brasil após o início de práticas massivas de
manifestação (em junho/2013). Leis como esta podem ferir
diretamente qual direito fundamental do sujeito?
A Direitos Trabalhistas.
B Direito a vida privada, a honra e a imagem.
C Direito Criminais.
D Direito à Manifestação do Pensamento.
E Direito de igualdade perante a lei.
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Q ue st ão 3 5
Em 2014, o Brasil elegeu candidatos que assumiram o cargo
de senadores da República e legislam na capital federal. Este
mandato é de quanto tempo?
A 12 anos.
B 5 anos.
C 8 anos.
D 4 anos.
E 10 anos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDO ESPECÍFICO
Q ue st ão 3 6
Em relação às doenças ocupacionais e/ou relacionadas ao
trabalho, assinale a alternativa INCORRETA:
A O diagnóstico de tremor secundário à intoxicação por
mercúrio ou brometo de metila é feito correlacionando-se
os achados clínicos de tremor postural, que melhora com
o movimento, e a história de exposição ocupacional ao
agente tóxico.
B O mercúrio metálico, bromometano, diclorometano e
tolueno são agentes que podem causar doenças
extrapiramidais dos movimentos.
C A intoxicação ou a exposição crônica aos derivados
halogenados
dos
hidrocarbonetos
alifáticos,
particularmente o tricloroetileno, são importantes causas
tóxicas e ocupacionais de neuropatia do nervo trigêmeo.
D A astenopia é um sintoma subjetivo de fadiga ocular, com
desconforto, lacrimejamento e cefaleia, devido a distúrbios
oculares.
E A comparação de exame audiométrico sequencial com o
de referência que mostra uma evolução dentro dos moldes
definidos e preenche um dos critérios a seguir: I. a
diferença entre as médias aritméticas dos limiares
auditivos no grupo de frequência de 500, 1.000 e 2.000 Hz
ou no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz
iguala ou ultrapassa 10 dB (NA); II a piora em uma
frequência isolada iguala ou ultrapassa 15 dB (NA); assim,
tais situações são sugestivas de agravamento de perda
auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada.
Q ue st ão 3 7
Em relação às Normas Regulamentadoras 04, 05, 07 e 09,
assinale a alternativa INCORRETA:
A No exame médico demissional, a avaliação clínica será
obrigatoriamente realizada até a data da homologação,
desde que o último exame médico ocupacional tenha sido
realizado há mais de 120 dias para as empresas de grau
de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-4.
B O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração
de um ano, permitidas duas eleições.
C O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de
avaliação da eficácia das medidas de proteção
implantadas, considerando os dados obtidos nas
avaliações realizadas e no controle médico da saúde
previsto na NR - 7.
D O treinamento para a CIPA terá carga horária de vinte
horas, distribuídas em no máximo oito horas diárias e será
realizado durante o expediente normal da empresa.
E É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do
empregado eleito para cargo de direção de Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de
sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

Q ue st ão 3 8
Estabelecer a condição de saúde do candidato ao emprego,
assim como considerar a adequação de suas condições físicas
e mentais específicas, diante das exigências para o exercício
da ocupação à qual se destina e ao ambiente de trabalho, no
qual exercerá suas atividades, e fazer uma análise prospectiva
de seu ajustamento para a ocupação a que se propõe, são
objetivos do exame:
A médico periódico.
B médico demissional.
C médico admissional.
D de retorno ao trabalho.
E médico de mudança de função.
Q ue st ão 3 9
Em relação à Recomendação 112/59 da OIT, à Convenção
161/85 da OIT e à NR4 - SESMT, é INCORRETO afirmar que:
A Ao profissional especializado em Segurança e em Me
dicina do Trabalho é vedado exercício de outras
atividades na empresa, durante o horário de sua atuação
nos Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho.
B Um aspecto que foi elencado pela Convenção da
Organização Internacional do Trabalho (n° 161/85) é que
todo país-membro se comprometa a instituir,
progressivamente, serviços de saúde no trabalho para
todos os trabalhadores, em todas as empresas e em todos
os ramos da atividade econômica, inclusive em
cooperativas e no setor público.
C Segundo a Recomendação nº 112/59, todo e qualquer
serviço prestado ao trabalhador não deve onerá-lo, o custo
gerado é de responsabilidade do empregador e/ou do
Estado.
D Constam na Recomendação nº 112/59 as disposições
referentes aos médicos: o médico responsável pelo serviço
de medicina do trabalho, se possível, deve estar
subordinado à direção da empresa e ainda ter formação
especializada em medicina do trabalho.
E Pelo acordado na a Convenção 161/85, o pessoal que
prestar serviços de saúde no trabalho deverá gozar de
plena independência profissional, tanto a respeito do
empregador como dos trabalhadores, mas não em relação
aos representantes dos trabalhadores, onde devem atuar,
sobretudo, de forma sinérgica na redução das doenças e
proteção do trabalhador no ambiente laboral.
Q ue st ão 4 0
Com relação a algumas condições de trabalho que podem
causar patologias, assinale a assertiva CORRETA:
A Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o
limite de exportação ocupacional diária a Vibrações de
Mãos e Braços (VMB), correspondente a um valor de
aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de
10 m/s2.
B As atividades ou operações que exponham os
trabalhadores às radiações da luz negra (ultravioleta na
faixa - 400-320 nanômetros) não serão consideradas
insalubres.
C A Câmara de Recompressão é uma câmara através da
qual o trabalhador passa do ar livre para a câmara de
trabalho do tubulão e vice-versa.
D Durante o transcorrer dos trabalhos sob ar comprimido,
nenhuma pessoa poderá ser exposta à pressão superior a
4,3 kgf/cm2, exceto em caso de emergência ou durante
tratamento em câmara de recompressão, sob supervisão
direta do médico responsável.
E As atividades ou operações executadas em locais
alagados ou encharcados, com umidade excessiva,
capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores,
serão consideradas insalubres independentemente de
laudo de inspeção realizada no local de trabalho.
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Q ue st ão 4 1
No tocante à fadiga e à monotonia no ambiente de trabalho,
assinale a assertiva que expressa situações ou conceitos de
forma INCORRETA:
A A fadiga é o efeito de um trabalho continuado que provoca
uma redução reversível da capacidade do organismo e
uma degradação qualitativa desse trabalho.
B O que causa a monotonia são as atividades prolongadas
e repetitivas de baixa dificuldade.
C Como consequência da fadiga, a pessoa tende a aceitar
menores padrões de precisão e segurança, simplificando
a tarefa.
D Tanto a monotonia como a fadiga apresentam fatores
fisiológicos, mas só a monotonia apresenta fatores
psicológicos.
E A monotonia é a reação do organismo a um ambiente
uniforme, pobre em estímulos ou com pouca variação das
excitações.
Q ue st ão 4 2
Considerando fadiga, monotonia, motivação e ergonomia,
assinale a assertiva que se expressa ERRONEAMENTE:
A Sempre que o trabalho puder ser executado na posição
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para esta posição e com suporte para os pés,
independente da análise ergonômica do posto de
trabalho.
B Fadiga e monotonia aumentam a chance de acidentes no
ambiente de trabalho.
C O check-list de Couto é um instrumento de avaliação
simplificada do fator biomecânico no risco para distúrbios
musculoesqueléticos
de
membros
superiores
relacionados ao trabalho.
D Todos os equipamentos que compõem um posto de
trabalho devem estar adequados às características
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do
trabalho a ser executado. Isso ajuda a reduzir a chance
de este trabalhador exercer seu laboro desmotivado.
E Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática
ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros
superiores e inferiores devem ser incluídas pausas para
descanso, o que ajuda a reduzir a fadiga.
Q ue st ão 4 3
No que diz respeito às exigências aplicáveis aos sistemas e
soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para
consumo humano, analise as afirmativas abaixo:
I
Toda água para consumo humano, fornecida
coletivamente, deverá passar por processo de desinfecção
ou cloração.
II A rede de distribuição de água para consumo human
o deve ser operada sempre com pressão positiva em toda
sua extensão.
III Quanto ao padrão de potabilidade, na água para consumo
humano a Escherichia Coli deve estar ausente em 100 ml
de água.
IV Ainda quanto ao padrão de potabilidade, na água tratada,
no sistema de distribuição (reservatórios e rede), em
relação à Escherichia Coli, deve estar ausente em 100 ml
de água.
É CORRETO o que se afirma em:
A I, II e IV, apenas.
B III e IV, apenas.
C I, II e III, apenas.
D I, III e IV, apenas.
E I, II, III e IV.

Q ue st ão 4 4
Em relação aos processos de potabilidade da água, marque a
alternativa INCORRETA:
A Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da
água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.
B As concentrações de ferro e manganês não devem
ultrapassar 24,0 e 0,4 mg/L, respectivamente, para
manter o padrão de potabilidade da água.
C No caso da desinfecção por radiação ultravioleta, deve ser
observada a dose mínima de 1,5 mJ/cm2 para 0,5 log de
inativação de cisto de Giardia spp.
D No caso da desinfecção com o uso de ozônio, deve ser
observado o produto concentração e tempo de contato
(CT) de 0,16 mg.min/L para temperatura média da água
igual a 15º C.
E É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de
cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado
ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do
sistema de distribuição (reservatório e rede). No caso do
uso de ozônio ou radiação ultravioleta como desinfetante,
deverá ser adicionado cloro ou dióxido de cloro, de forma
a manter residual mínimo no sistema de distribuição
(reservatório e rede), de acordo com as disposições
referidas anteriormente.
Q ue st ão 4 5
Em relação à ética médica, dentre as alternativas abaixo, NÃO
é vedado ao médico:
A Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado
para servir como perito ou como auditor, bem como
ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua
competência.
B Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em
seres humanos no interior de prédios ou de dependências
de delegacias de polícia, unidades militares, casas de
detenção e presídios.
C Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico
ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer
qualquer apreciação em presença do examinado,
reservando suas observações para o relatório.
D Receber remuneração ou gratificação por valores
vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na
função de médico assistente.
E Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função
de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou
terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em
situações de urgência, emergência ou iminente perigo de
morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao
médico assistente.
Q ue st ão 4 6
Dentre os Objetivos e Atribuições, estão incluídas no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
I
a participação na formulação da política e na execução de
ações de saneamento básico;
II a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
III a colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho;
IV a formulação da política de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a
saúde e a participação na sua produção;
V a formulação e execução da política de sangue e seus
derivados.
Está CORRETO o que se afirma em:
A II, IV e V, apenas.
B I, II e III, apenas.
C IV e V, apenas.
D I, II, III, IV e V.
E III, IV e V, apenas.
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Q ue st ão 4 7
Entre os principais acidentes que ocorrem com os profissionais
da saúde nas unidades básicas estão os de trajeto, com
material pérfurocortante contaminado e alergias às
substâncias químicas utilizadas na desinfecção. Assim,
considere as seguintes situações:
I
queimadura de III grau.
II fratura fechada.
III eletrocussão.
IV intoxicações agudas.
Dentre as situações acima, são considerados acidentes graves
com trabalhador os apresentados em:
A I e III, apenas.
B II e IV, apenas.
C III, apenas.
D IV, apenas.
E I, II, III e IV.
Q ue st ão 4 8
Em relação aos aspectos de Biossegurança e Ética Médica,
assinale a alternativa INCORRETA:
A Em relação à classe de risco de agentes biológicos, na
Classe III o risco individual é alto e para a comunidade é
limitado, já para a Classe de risco IV, aplica-se a agentes
biológicos de fácil propagação, altamente patogênicos
para o homem, animais e meio ambiente, representando
grande risco a quem os manipula.
B Independente do Nível de Biossegurança do laboratório, é
permitido comer, beber, fumar e aplicar cosméticos
(maquiagem, cremes, dentre outros) nas áreas de trabalho
do laboratório, bem como utilizar relógios, brincos ou
pulseiras.
C O nível de Biossegurança exigido para um ensaio será
determinado pelo agente biológico de maior classe de risco
envolvido no ensaio, pois, quando não se conhece o
potencial patogênico do agente biológico, deverá ser
realizada uma análise de risco prévia para estimar o nível
de contenção.
D No laboratório, os materiais perfurocortantes devem ser
manuseados cuidadosamente, e, sempre que ocorrer
derramamento de material biológico, ou ao final de cada
turno de trabalho, a superfície deve ser descontaminada.
E No descarte, as agulhas usadas não devem ser dobradas,
quebradas, reutilizadas, recapeadas, removidas das
seringas ou manipuladas antes de serem desprezadas.
Q ue st ão 4 9
Assinale a alternativa INCORRETA acerca do Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP.
A No preenchimento do PPP, o campo que deve constar o
código de preenchimento de GFIP não pode ficar em
branco e, pelas regras, deve ser preenchido com o código
de dois dígitos correspondentes à situação do trabalhador.
B Anteriormente à criação do PPP, somente os
trabalhadores que tinham direito a se aposentar
precocemente, com a chamada aposentadoria especial,
recebiam os formulários substituídos pelo PPP.
C A responsabilidade pela emissão do PPP é do Sindicato
de Categoria, no caso de trabalhador avulso não portuário.
D A responsabilidade pela emissão do PPP é do Órgão
Gestor de Mão de Obra – OGMO, no caso dos
Trabalhadores Portuários Avulsos – TPA.
E A responsabilidade pela emissão do PPP é da Cooperativa
de trabalho ou de produção, no caso de cooperados
filiados.

Q ue st ão 5 0
Assinale a alternativa INCORRETA em relação à Norma
Regulamentadora 7:
A O exame médico admissional deverá ser realizado antes
que o trabalhador assuma suas atividades ou até o fim do
primeiro dia de trabalho.
B No ASO deverá conter no mínimo a definição de apto ou
inapto para a função específica que o trabalhador vai
exercer, exerce ou exerceu.
C Todo estabelecimento deverá estar equipado com material
necessário à prestação dos primeiros socorros,
considerando-se as características da atividade
desenvolvida, e deve-se manter esse material guardado
em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada
para esse fim.
D A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho
do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de
obras, à disposição da fiscalização do trabalho.
E As empresas desobrigadas de indicar médico coordenador
ficam dispensadas de elaborar o relatório anual.
Q ue st ão 5 1
Dadas as afirmativas abaixo:
I
Trabalhadores expostos ao sulfeto de carbono têm maior
risco de desenvolver doença coronariana, inclusive infarto
do miocárdio.
II Em trabalhadores expostos ao trinitrotolueno (TNT), a
angina ou o infarto agudo do miocárdio ocorrem, em geral,
cerca de 36 a 48 horas após o fim da exposição, sendo
comum na madrugada de segunda-feira.
III Radiações ionizantes e infravermelhas são fatores de risco
para desenvolvimento de catarata.
IV Hipertensão arterial pode se desenvolver em
trabalhadores expostos ao chumbo.
V Berilose é uma doença que pode se desenvolver em
trabalhadores expostos à poeira de berílio.
Está CORRETO o que se afirma em
A II e I, apenas.
B I e III, apenas.
C II e IV, apenas.
D I, IV e V, apenas.
E I, II, III, IV e V.
Q ue st ão 5 2
Acerca de alguns meios de Reabilitação Profissional, a
Previdência Social compreende:
I
o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e
instrumentos de auxílio para locomoção, quando a perda
ou a redução da capacidade funcional puder ser atenuada
por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação
e reabilitação social e profissional;
II a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados
anteriormente, desgastados pelo uso normal ou por
ocorrência estranha à vontade do beneficiário;
III o transporte do acidentado do trabalho, quando
necessário;
IV a pessoa com deficiência, sem vínculo com a Previdência
Social, por intermédio de convênios e/ou acordos de
cooperação técnica.
Está CORRETO o que se apresenta em:
A I e IV, apenas.
B II e III, apenas.
C IV, apenas.
D II, III e IV, apenas.
E I, II, III e IV.
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Q ue st ão 5 3
Sobre o Equipamento de Proteção Individual (EPI), fica a cargo
do trabalhador:
A Reivindicar seu uso.
B trocá-lo imediatamente se houver dano ou extravio,
C Informar ao Ministério de Trabalho e Emprego qualquer
irregularidade percebida.
D Encarregar-se constantemente da limpeza e manutenção.
E Encarregar-se da guarda e da conservação e informar ao
empregador sobre alterações que o torne impróprio para
utilização.
Q ue st ão 5 4
O Decreto n° 3.048, de 6 de Maio de 1999, prevê que o auxílioacidente será concedido, como indenização, ao segurado
empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao
segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar
sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no
anexo III do referido decreto, que implique
I
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam;
II redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da
mesma atividade que exerciam à época do acidente;
III impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam
à época do acidente, porém permita o desempenho de
outra, após processo de reabilitação profissional, nos
casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional
do Seguro Social.
Está DE ACORDO com o decreto acima citado o que se afirma
em:
A I, apenas.
B II e III, apenas.
C II, apenas.
D I, II e III.
E III, apenas.
Q ue st ão 5 5
Assinale a alternativa INCORRETA acerca do Código de Ética
Médica:
A É vedado ao médico negar, ao paciente, acesso ao seu
prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada,
bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua
compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio
paciente ou a terceiros.
B É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor
ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer
qualquer apreciação em presença do examinado,
reservando suas observações para o relatório, mas não na
função de assistente técnico deste examinado.
C É vedado ao médico deixar de obter consentimento do
paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo
sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de
risco iminente de morte.
D O médico não pode deixar de respeitar a vontade de
qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente,
em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente,
devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum
prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte,
tratá-la.
E Revelar informações confidenciais obtidas quando do
exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência
dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o
silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da
comunidade é uma vedação ao médico.

Q ue st ão 5 6
De acordo com as doenças do trabalho ou reabilitação
profissional, assinale a alternativa INCORRETA:
A Não são consideradas como doença do trabalho a doença
degenerativa ou a doença que não produza incapacidade
laborativa.
B A doença proveniente de contaminação acidental do
empregado no exercício de sua atividade equipara-se a
acidente de trabalho, mesmo sem afastamento pela
Previdência Social.
C Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social
e profissional, a Previdência Social emitirá certificado
individual, indicando as atividades que poderão ser
exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este
exerça outra atividade para a qual se capacitar.
D A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente
habilitado ao final de contrato por prazo determinado de
mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por
prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a
contratação de substituto de condição semelhante, isso
para empresas com 100 ou mais empregados.
E É considerada agravação ou complicação de acidente do
trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra
origem, se associe ou se superponha às consequências do
anterior.
Q ue st ão 5 7
Sobre as urgências e emergências para vítimas de mal súbito,
assinale a assertiva INCORRETA:
A Em parada cardíaca com fibrilação ventricular, a fase
metabólica vai de 5 a 15 minutos e a desfibrilação ainda é
efetiva.
B Dentre os objetivos iniciais dos cuidados pós-parada
cardíaca, inclui o de prover suporte cardiorrespiratório para
otimizar a perfusão tecidual, especialmente o coração,
cérebro e pulmões (órgãos mais atingidos pela parada
cardíaca).
C A desfibrilação é ideal quando usada nos 5 primeiros
minutos da parada cardíaca por fibrilação ventricular.
D A hiperventilação é uma causa comum de pressão
intratorácica excessiva
durante a ressuscitação
cardiopulmonar.
E A síndrome pós-parada cardíaca tem, dentre seus
componentes, a lesão cerebral pós-parada cardíaca.
Q ue st ão 5 8
Em relação a agentes tóxicos, tratamento, exposições e vias
de introdução, classificação das intoxicações e limites
permissíveis para agentes tóxicos no ambiente de trabalho,
assinale a alternativa INCORRETA:
A A intoxicação aguda por inseticidas inibidores da
colinesterase podem determinar uma Síndrome
Colinérgica Aguda.
B Para substâncias ou processos relacionados a seguir, não
deve ser permitida nenhuma exposição ou contato, por
qualquer via: 4- amino difenil (p-xenilamina); - Produção de
Benzidina; - Betanaftilamina;4- nitrodifenil.
C No tratamento da fase aguda em casos de intoxicação por
inibidores da colinesterase, a ATROPINA bloqueia efeitos
da acetilcolina nos receptores nicotínicos.
D É proibida a pulverização (spray) de todas as formas do
asbesto.
E Existem alguns agentes químicos cujos limites de
tolerância não podem ser ultrapassados em momento
algum da jornada de trabalho, mas há alguns que o limite
de tolerância pode ser ultrapassado.
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Q ue st ão 5 9
Analise as afirmativas a seguir com relação a doenças do
trabalho:
I
Exemplos de acidente do trabalho são os que ocorrem pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou de
empregador doméstico, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho.
II Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana e
alcoolismo não podem ser consideradas doenças
relacionadas ao trabalho.
III Em casos excepcionais, a doença degenerativa pode ser
considerada como decorrente do trabalho.
Está CORRETO o que se afirma em:
A I, apenas.
B II e III, apenas.
C III, apenas.
D I, II e III.
E I e II, apenas.
Q ue st ão 6 0
Das afirmações abaixo, assinale a CORRETA:
A Um trabalhador que está exposto ao ruído excessivo, em
um galpão e desenvolve surdez, é um caso de doença do
trabalho.
B Um soldador que desenvolveu catarata, trata-se de um
exemplo de doença do trabalho.
C Um trabalhador que está exposto ao ruído excessivo, em
um galpão de solda, e desenvolve surdez. Esse é um caso
típico de doença profissional.
D Doença do trabalho, é aquela produzida ou desencadeada
pelo
exercício
do
trabalho
peculiar
à
determinada profissão, ou função, ou seja, está
diretamente ligada a profissão do trabalhador.
E A doença ocupacional está mais ligada ao meio ambiente
de trabalho, é aquela que tem ligação com o ambiente
onde o trabalho é exercido.
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FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:


DATA/HORÁRIO DE PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR/PROVAS: 13/07/2015 após as 14h00.



PRAZO PARA ENVIO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR: Das 09h00 do dia 14/07/2015 às 18h00 do dia 15/07/2015.



O Caderno de Prova será publicado no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/BANESTES até as 20h00min do dia da realização
da prova, ou seja, 12/07/2015.



Demais datas, consulte o Cronograma do certame.



Acesse o local de publicação: www.makiyama.com.br/BANESTES

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência)
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução
total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob
quaisquer meios, sem permissão expressa da CKM Serviços Ltda.
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