1.

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora 31 (NR-31), assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A instância nacional encarregada das questões de segurança e saúde no trabalho rural,
estabelecidas nesta Norma Regulamentadora será a Comissão Permanente Nacional
Rural - CPNR, instituída pela Portaria SIT/MTE nº 18, de 30 de maio de 2001.
b) Sempre que no estabelecimento rural houver dez ou mais trabalhadores o material
necessário à prestação de primeiros socorros ficará sob cuidado da pessoa treinada
para esse fim.
c) De acordo com a NR-31, fica expressamente vedado o atendimento aos trabalhadores
através de Serviços Especializados de Saúde e Segurança do Trabalho Rural
Externo ou Coletivo (SESTR Externo ou ESTR Coletivo).
d) Deve ser possibilitado o acesso dos trabalhadores aos órgãos de saúde com fins a
prevenção e a profilaxia de doenças endêmicas, bem como a aplicação de vacina
antitetânica.
e) É vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos
afins que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais
competentes.

2.

Conforme a Portaria 939 de 18 de novembro de 2008, publicada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, os empregadores devem promover a substituição dos materiais
perfurocortantes por outros com dispositivo de segurança, aprovando e acrescentando
os subitens 32.2.4.16.1 e 32.2.4.16.2 à NR-32, concedendo o prazo máximo de:
a) 06 (seis) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento dos
trabalhadores.
b) 12 (doze) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento dos
trabalhadores.
c) 18 (dezoito) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento
dos trabalhadores.
d) 24 (vinte e quatro) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento
dos trabalhadores.
e) 05 (cinco) anos para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento dos
trabalhadores.

3.

Um trabalhador sofreu acidente típico, ficando afastado por mais de 15 dias, recebendo
o Auxílio – doença por acidente do trabalho NB-91 por um longo período de tratamento
e reabilitação, recebeu alta do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), com seqüela
incapacitante da lesão-acidente, tendo retornado ao trabalho e passando a exercer tarefa
compatível por restrição médica, ou seja executando tarefa de menor complexidade,
por apresentar incapacidade parcial e permanente, passa a receber do INSS:
a)
b)
c)
d)
e)

aposentadoria por invalidez acidentária.
aposentadoria por invalidez previdenciária.
auxílio-acidente de 50% do salário benefício.
auxílio-acidente de 40% do salário benefício.
auxílio-acidente de 50% do salário mínimo.
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4.

O que estabelece a Resolução do CFM nº 1497/98?
a)
b)
c)
d)
e)

5.

A promoção da saúde e a prevenção da doença.
O estudo do local de trabalho.
Promoção do acesso ao trabalho de portadores de deficiências.
Fiscalização dos atos profissionais do Médico designado Perito.
Fiscalização do Médico Responsável pela elaboração do PCMSO.

De acordo com a Resolução CFM 1810 de 14 de novembro de 2006, o médico
de empresa, o médico responsável por qualquer programa de controle de saúde
ocupacional de empresa e o médico participante do serviço especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho:
a) podem atuar como peritos judiciais, securitários, previdenciários ou assistentes técnicos,
nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados).
b) podem atuar como peritos judiciais, securitários, previdenciários ou assistentes
técnicos, nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais
ou passados).
c) não podem atuar como peritos judiciais, securitários, previdenciários e sim como
assistentes técnicos, nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus
assistidos (atuais ou passados).
d) não podem atuar como peritos previdenciários e sim como peritos securitários, nos
casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados).
e) não podem atuar como peritos judiciais, securitários, previdenciários ou assistentes
técnicos, nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais
ou passados).

6.

O que estabelece a Recomendação 194/02 da OIT?
a)
b)
c)
d)
e)

7.

Exames Complementares.
Validade do ASO.
A exposição ao benzeno.
Agentes e fatores de riscos ocupacionais.
A Lista de Doenças Profissionais.

Todos trabalhadores com relação de trabalho regida pela CLT, quando do afastamento
por acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, que receberam o
auxilio-doença acidentário, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm direito à
estabilidade no emprego por um período de:
a)
b)
c)
d)
e)

12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença.
12 meses, a partir da alta da Perícia Médica do INSS.
12 meses, após os 15 primeiros dias de afastamento das atividades no trabalho.
12 meses, após a alta do médico assistente do segurado.
12 meses, após a data de entrega da DER – Data de Entrada do Requerimento no
INSS.
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8.

O INSS é responsável pelo pagamento de auxílio doença a partir de quantos dias após
o início de sua incapacidade, para segurados empregados e empregadas domésticas,
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

9.

1º dia e 16º dia.
16º dia e 1º dia.
14º dia e 1º dia.
1º dia e 14º dia.
16º dia e 16º dia.

Conforme determina a NR 7, o EXAME MÉDICO DEMISSIONAL deve ser realizado
até a data da homologação:
a) em todos os casos;
b) desde que o último exame periódico tenha sido realizado há mais de 180 dias para
empresa de risco empresa de risco I e II;
c) desde que o último exame periódico tenha sido realizado há mais de 90 dias para
empresa de risco III e IV;
d) apenas para trabalhadores em atividades insalubres;
e) não sendo possível alterar para mais ou para menos este prazo.

10. Com relação à NR-24, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As áreas destinadas aos sanitários deverão atender às dimensões mínimas
essenciais. O órgão regional competente em Segurança e Medicina do Trabalho
poderá, à vista de perícia local, exigir alterações de metragem que atendam ao
mínimo de conforto exigível. É considerada satisfatória a metragem de 1,00m2 (um
metro quadrado), para cada sanitário, por 30 (trinta) operários em atividade.
b) Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidos
a processo permanente de higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e
desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho.
c) Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades
ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade,
e nos casos em que estejam expostos a calor intenso.
d) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operários, é
obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores
tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento.
e) Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos trabalhadores água
potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos.
Onde houver rede de abastecimento de água, deverão existir bebedouros de jato
inclinado e guarda protetora, proibida sua instalação em pias ou lavatórios, e na
proporção de 1 (um) bebedouro para cada 50 (cinqüenta) empregados.

3

11.

A antecipação referida na NR-9 – PPRA:
a)
b)
c)
d)
e)

É o reconhecimento de riscos à saúde já instalados;
É a identificação de riscos à saúde, antes de estarem instalados;
É a avaliação do risco à saúde;
É a terceira etapa do trabalho em higiene ocupacional;
Não pode ser considerado uma atividade de higiene ocupacional.

12. Paciente com antecedente de exercer atividades laborais por aproximadamente 6 anos
em montagem e manutenção de aparelhos de pressão, alguns meses após a demissão
apresentou queixas de tontura, alteração de memória, tensão, irritabilidade, tremores,
insônia (dorme cerca de 3 horas/dia), cansaço, salivação, sangramento gengival,
diminuição de acuidade visual, cefaléia e dificuldade nos estudos para concluir um
curso técnico. Considerando a ocupação e os sintomas do paciente:
a) Os antecedentes ocupacionais devem ser interrogados para investigar a possibilidade
de saturnismo.
b) A intoxicação por mercúrio deve ser investigada e a realização de testes
neuropsicológicos é um instrumento importante para avaliação do paciente.
c) Devem ser pesquisadas causas não ocupacionais para estas alterações, pois o
paciente começou a ter sintomas após sua demissão.
d) A dosagem de mercúrio urinário dentro dos limites da normalidade exclui o
diagnóstico de intoxicação por mercúrio.
e) Os antecedentes ocupacionais devem ser interrogados para investigar a possibilidade
de intoxicação por manganês.
13. Correlacione as seguintes situações ergonômicas com as respectivas DORT’s:
I.
II.
III.
IV.

Apoio contínuo do cotovelo sobre superfícies rígidas;
Carregar caixas com quinas arredondadas;
Carregar latas com concreto pela alça de arame;
Trabalho com os braços erguidos acima dos ombros.

A)
B)
C)
D)

Doença de De Quervain.
Tendinite do supraespinhoso.
Síndrome do Canal Cubital.
Dedo em Gatilho.

a)
b)
c)
d)
e)

I-A, II-B, III-C, IV-D
I-C, II-D, III-B, IV-A
I-C, II-D, III-A, IV-B
I-A, II-D, III-B, IV-C
I-D, II-C, III-A, IV-B
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14. São pneumoconioses provocadas por poeiras de origem vegetal:
a)
b)
c)
d)
e)

Antracose e baritose.
Berilose e siderose.
Baritose e silicose.
Bagaçose e bissinose.
Bissinose e antracose.

15. Para o diagnóstico de asma ocupacional é necessário e suficiente:
a)
b)
c)
d)
e)

quadro clinico e curva de peak flow dentro e fora do trabalho.
testes de provocação e radiografia de tórax.
testes epicutâneos e expirometria.
testes de provocação e radigrafia de tórax.
radigrafias de seios da face e de tórax.

16. A manipulação de cimento, sem uso de proteção individual ou coletiva, pode provocar
no trabalhador:
a)
b)
c)
d)
e)

Pneumoconiose fibrosante.
Alergia respiratória.
Dermatose ocupacional.
Alterações no sistema nervoso.
Fadiga muscular.

17. A calcificação de ligamentos e o aumento de radiopacidade óssea podem ser
conseqüências da exposição a:
a)
b)
c)
d)
e)

Chumbo.
Ouro.
Cádmio.
Manganês.
Flúor.

18. As patologias ocupacionais como as síndromes de Rainaud e de Parkinson, se
relacionam respectivamente a exposição à:
a)
b)
c)
d)
e)

Vibrações e manganês.
Organoclorados e tálio.
Vibrações e organoclorados.
Organoclorados e manganês.
Tálio e manganês.
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19. Entre as doenças bucais decorrentes da exposição a névoas dos ácidos nítrico, sulfúrico
e clorídrico podemos citar:
a)
b)
c)
d)
e)

Ressecamento da mucosa, erosão dentária.
Xilostomia, Hiperemia.
Pigmentação gengival esverdeada, necrose da mucosa.
Câncer de lábio, estomatite.
Halitose, queilite actínica.

20. Os Riscos de câncer de pele mesotelioma de pleura, câncer hepático e leucemia estão
relacionados respectivamente com as seguintes exposições ocupacionais:
a)
b)
c)
d)
e)

Radiação solar, asbesto, tricloroetileno, tetracloreto de carbono.
Radiação ultravioleta, asbesto, benzeno, tricloetileno.
Radiação solar, asbesto, cloreto de vinila, benzeno.
Radiação ionizante, sílica, tricloetileno, benzeno.
Radiação ionizante, sílica, tetracloreto de carbono, tolueno.

21. Num ambiente interno, foram encontrados os seguintes valores de temperatura.
O IBUTG será de: (Tbs = 26,3º C; Tbn = 22,6º C e Tg = 42,3º C)
a)
b)
c)
d)
e)

28,3;
30,5;
27,0;
26,3;
42,3.

22. Podemos afirmar que a bagaçose em sua fase aguda é uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Alveolite alérgica extrínseca causada por fungos.
Bronquiolite obliterante por irritante.
Pneumonite.
Bronquite irritativa.
Fribose pulmonar.

23. Em uma metalúrgica, para prevenir o risco de inalações de fumos metálicos nas
operações de solda em bancada, a medida mais eficaz e eficiente para a prevenção
desse risco é:
a)
b)
c)
d)
e)

Exaustão local com captação nas áreas laterais aos pontos de soldagem.
Ventilação geral diluidora.
Ventilação geral exaustora.
Exaustão local com coifa a 1 metro acima da bancada.
Depende da localização da bancada em relação à parede.
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24. Um trabalhador deve entrar em um tanque onde ficará estocado sulfeto de carbono, mas
que no momento encontra-se vazio. Não se conhecendo a qualidade do ar no interior
do tanque, o trabalhador deverá receber, como equipamento de proteção individual:
a)
b)
c)
d)
e)

Máscara com filtro químico, contendo carvão ativado.
Máscara com filtro químico, contendo cartuxo de uso universal.
Máscara abastecida com ar puro do exterior.
Máscara com catalisador químico.
Máscara com filtro químico contendo carvão ativado e catalisador químico.

25. Os TLV – Ceilling, Teto, são concentrações ambientais que:
a)
b)
c)
d)
e)

Podem ser ultrapassadas apenas por 10 minutos em uma jornada de trabalho.
Podem ser ultrapassadas em 15 minutos a cada hora.
Podem ser ultrapassadas em metade da jornada de trabalho.
Podem ser ultrapassadas por 1 5 minutos 3 vezes ao dia.
Não podem ser ultrapassadas em momento algum da jornada de trabalho, devendo
ser introduzidas medidas de controle imediatas que evitem essa exposição.

26. A amônia (NH 3), absorvida por inalação, ocasiona nos expostos dentre outros
efeitos:
a)
b)
c)
d)
e)

Edema pulmonar, anestesia das extremidades, dor no peito.
Espasmo da glote, distúrbios visuais, dores articulares.
Edema pulmonar, espasmo de glote, inibição dos reflexos respiratórios.
Cefaléia, convulsões, cianose.
Espasmo de glote, sonolência, confusão mental.

27. Por ação cumulativa os compostos mercuriais orgânicos, usados como fungicidas no
tratamento de sementes ou em outro vegetais destinados ao plantio, depositam-se:
a)
b)
c)
d)
e)

No fígado, rins e cérebro.
No cérebro, pâncreas e pulmões.
Na pele, no cérebro, nas tireóides.
Nos rins, no intestino, no pâncreas.
No fígado, pâncreas e pulmões.

28. Podemos controlar biologicamente a exposição ao n-Hexano realizando na urina a
dosagem do:
a)
b)
c)
d)
e)

Ciclo-hexanol.
Ácido hipúrico.
Ácido Mandélico.
2,5 hexanodiona.
Ácido metil-hipúrico.
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29. O médico do trabalho de uma empresa metalúrgica, durante a realização dos exames
periódicos, notou uma alteração condutiva moderada na orelha esquerda no teste
audiométrico admissional de um candidato ao trabalho no setor de contabilidade. Qual
a atitude correta frente a este caso:
a)
b)
c)
d)
e)

considerá-lo inapto para o trabalho.
apto para o trabalho com uso de EPI na orelha esquerda.
encaminhar para a perícia do INSS.
encaminhar para avaliação otorrinolaringológica e incluí-lo no PCA.
trabalhar sem restrições pois no setor não há risco de desenvolver PAIR
ocupacional.

30. Nível l de Ação (NA) é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas
de forma a minimizar a probabilidade de qual as exposições a agentes ambientais
ultrapassem os limites de exposição. Considerando a exposição ao tolueno, com
Limite de Exposição de 78 ppm, qual o valor encontrado no ambiente de trabalho que
é considerado o nível de ação (NA):
a)
b)
c)
d)
e)

abaixo de 78 ppm.
abaixo de 70 ppm.
50 ppm.
39 ppm.
acima de 80 ppm.

31. Em relação à gripe A H1N1, para trabalhadoras gestantes, a Letalidade tem sido maior
do que a esperada. Letalidade é:
a)
b)
c)
d)

Tem como valor normal de 10 a 20 óbitos por 1.000 habitantes.
Mede o impacto dos óbitos de adultos sobre os óbitos totais.
É também conhecido como índice de Swaroop e Uemura.
É a relação entre o número de óbitos devidos a determinada causa e número de
pessoas que foram acometidos pela doença.
e) Pode ser definido como o quociente entre a freqüência absoluta de óbitos e o
número dos expostos ao risco de morrer.
32. Assinale a alternativa incorreta sobre o absenteísmo por doença:
a) Pode ser definido como a ausência do trabalhador por doença ou lesão
acidental.
b) Deve incluir os dias perdidos com acidente de trabalho como Estatística à parte.
c) Para o cálculo dos dias perdidos, devem ser contados os dias corridos (não só dias
úteis).
d) As horas perdidas devem ser desprezadas.
e) O afastamento normal devido ao parto não deve ser incluído.
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33. Podem ser utilizados como instrumentos de vigilância epidemiológica ocupacional,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

CAT- Comunicação Acidente de Trabalho.
AIH - Autorização de Internação Hospitalar.
Sinabio - notificação de acidentes com material biológico.
Atestado de óbito.
Avaliação de capacidade laboral pela Perícia Médica do INSS.

34. Os conceitos epidemiológicos abaixo descritos:
I.

Capacidade de o agente invadir o organismo hospedeiro e ali permanecer,
multiplicnado-se.
II. Gravidade dos efeitos de uma infecção no organismo atingido.
III. Capacidade de o agente provocar sintomas.
Referem-se respectivamente a:
a)
b)
c)
d)
e)

Infectividade, patogenicidade e virulência.
Patogenicidade, virulência e infectividade.
Suscetibilidade, patogenicidade e virulência.
Virulência, suscetibilidade e patogenicidade.
Resistência, infectividade e suscetibilidade.

35. Os acidentes ocorridos numa empresa têxtil, no período de janeiro a agosto, foram
respectivamente: 48, 50, 46, 43, 40, 42, 48 e 40. Com relação à esta distribuição de
freqüências, é INCORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

A média é 44,6.
É uma distribuição bimodal.
A moda é 43.
A mediana é 44,5.
O desvio padrão pode ser calculado.

36. Com relação ao Anexo II da Norma Regulamentadora (NR-17), Trabalho Teleatendimento/
Teleatendimento, é INCORRETO afirmar:
a) o monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies com mecanismos
de regulagem independentes.
b) Níveis de ruído aceitável para nível de conforto, é de até 65 dB(A).
c) observando o nível de ruído aceitável para efeito de conforto de até 65 dB(A) e a
curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB.
d) Para prevenir sobrecarga psíquica, muscular estática de pescoço, ombros, dorso e
membros superiores, as empresas devem permitir a fruição de pausas de descanso
e intervalos para repouso e alimentação aos trabalhadores.
e) O intervalo para repouso e alimentação para a atividade de teleatendimento/
telemarketing deve ser de 05 (cinco) minutos.
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37. De acordo com o conhecimento da Ergonomia, na prevenção das LER/DORT, assinale
verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a alternativa correspondente:
I.

As medidas de controle a serem adotadas envolvem: o dimensionamento adequado
do posto de trabalho, equipamentos, condições ambientais, organização do trabalho
e os fatores psico-sociais.
II. É fundamental a participação dos trabalhadores.
III. Do ambiente de trabalho devem ser avaliados basicamente o ruído e a
temperatura.
IV. Da organização do trabalho devem ser observadas apenas a jornada de trabalho
e as metas de produção.
a)
b)
c)
d)
e)

VVVF.
VVFF.
VFFV.
FVFV.
FVVF.

38. Em uma metalúrgica com 100 trabalhadores ocorreu um acidente de trabalho com
um trabalhador que sofreu lesões corporais graves. Se comprovada a negligência
quanto à implementação de medidas preventivas de segurança e higiene do Trabalho,
corretamente indicadas pelo SESMT, o INSS poderá propor contra os responsáveis
uma Ação:
a)
b)
c)
d)
e)

Penal.
Cível.
Recessiva.
Regressiva.
Trabalhista.

39. Um trabalhador assintomático de indústria de cerâmica, onde existe um programa de
proteção respiratória implantado há 10 anos, vem apresentando piora lenta e progressiva
do seu desempenho nos testes de função respiratória, indicando um padrão obstrutivo.
Além dos cuidados próprios da medicina do trabalho, quais outros procedimentos devem
ser incluídos no acompanhamento periódico deste trabalhador, visando a promover
sua saúde?
a) Investigar antecedentes de asma e pesquisar alergias às substâncias mais
comuns
b) Pedir sorologia para o vírus A(H1N1) e indicar vacina contra Influenza e pneumococo,
anualmente.
c) Se for fumante, aconselhar a parada do cigarro indicando medidas comportamentais
e medicamentosas.
d) Solicitar que sejam realizadas coletas de sílica no ar e, em caso do nível de ação
ultrapassado, rever todo o sistema de ventilação.
e) Nos períodos de inverno, recomendar fosfato de oseltamivir como medida profilática,
além do uso de máscara cirúrgica.
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40. A pessoa do departamento de RH responsável pelo programa de qualidade de vida da
empresa procura o médico do trabalho para que ele sugira iniciativas a serem incluídas
no programa. Pensando em obter a melhor relação de custo-efetividade possível em
promoção da saúde, qual das alternativas reúne as medidas mais adequadas?
a) Fazer uma semana de palestras, para a qual seriam convidados médicos
especialistas que abordariam as principais doenças relacionadas com o aumento
da morbidade e da mortalidade dos trabalhadores, especificamente, do segmento
ao qual pertence a empresa.
b) Definir ações e metas baseadas no perfil demográfico dos trabalhadores da
empresa, de seus antecedentes pessoais e familiares de doenças, seus hábitos,
comportamentos, interesses e motivações em matéria de saúde, e cujos resultados
esperados sejam respaldados em boas evidências científicas.
c) Promover durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), uma
grande campanha de comunicação sobre a prevenção de DST/AIDS no ambiente
de trabalho, com aulas específicas de como se prevenir do comportamento sexual
promíscuo.
d) Implantar um programa de check-up completo para os executivos, visando a
motivá-los a participar do programa de qualidade de vida, e outro mais restrito
para os funcionários de escalão mais baixo, que inclua também o rastreamento
dos cânceres.
e) Buscar “amostras grátis” ou financiamento junto à indústria farmacêutica para
subsidiar a administração de medicamentos, principalmente, para as doenças
relacionadas ao trabalho do setor econômico no qual a empresa está inserida.
41. Além de assegurar acesso físico aos locais de trabalho, as empresas no Brasil devem
dispor de, pelo menos:
a)
b)
c)
d)
e)

10 % de suas vagas, a partir de 1.000 empregados, para reabilitados.
8 % de suas vagas, a partir de 500 empregados, para deficientes.
7 % de suas vagas, a partir de 1.500 empregados, para reabilitados.
6 % de suas vagas, a partir de 600 empregados, para deficientes.
2 % de suas vagas, a partir de 100 empregados, para deficientes.

42. A Portaria 3.120 do Ministério da Saúde, de 1 de julho de 1998, resolve aprovar
a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS, definindo
procedimentos básicos para o desenvolvimento das ações correspondentes, dando
um passo importantíssimo para a institucionalização da Saúde do Trabalhador.
Considerando os princípios que se seguem, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Pluriinstitucionalidade e hierarquização.
b) Universalidade do atendimento, integralidade das ações, interdisciplinaridade,
pesquisa - intervenção, caráter transformador das ações.
c) Participação do controle social.
d) Descentralização.
e) Atendimento universal somente ao trabalhador informal.
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43. São partes integrantes de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Treinamento dos trabalhadores em Segurança e Saúde.
Estabelecimento de uma Política em Segurança e Saúde.
Avaliação, Controle e Eliminação dos Riscos ocupacionais.
Não incorporação do PPRA e PCMSO no Sistema.
Cumprimento da Legislação em Segurança e Saúde no Trabalho.

44. Com relação aos agrotóxicos assinale V (verdadeira) ou F (falsa) e marque a alternativa
correspondente:
I.
II.
III.
IV.

Todos os agrotóxicos são tóxicos.
Produzem somente intoxicações agudas.
Contaminam o ar, solo, as águas superficiais e subterrâneas.
Além de atuarem sobre as pragas, podem causar lesões e danos às plantações
próximas, abelhas, peixes, aves, animais domésticos e silvestres e ao homem.

a)
b)
c)
d)
e)

VFVF.
VVVF.
VFVV.
VVFV.
FFFF.

45. Assinale a alternativa INCORRETA. A Ergonomia visa:
a) A adaptação do trabalho ao homem.
b) A concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados
com o máximo de conforto, segurança e eficiência.
c) A seleção do trabalhador ao local adequado.
d) Estabelecer os limites de conforto para iluminamento e ruído.
e) A análise da atividade exercida pelo trabalhador.
46. M, sexo feminino, 35 anos de idade, casada, 3 filhos, profissão cobradora de ônibus.
Refere ter sido assaltada mais de 20 vezes nos últimos três meses. Ameaçada
freqüentemente por marginais. Relata longa jornada de trabalho, devido horas extras.
Marido desempregado. Ultimamente, há dois meses, passou a sentir medo, recorda
os episódios que foi assaltada persistentemente, sonha que está no trabalho sendo
assaltada. Atualmente com receio de retornar ao trabalho. Queixa ainda: insônia,
irritabilidade e falta de atenção. O diagnóstico é:
a)
b)
c)
d)
e)

transtorno afetivo bipolar.
esquizofrenia.
transtorno de estresse pós-traumático.
psicose reativa.
burnout.
12

47. Um trabalhador exposto a thinner, apresentou, em sua urina, alta quantidade de Ácido
Hipúrico. Este fato faz suspeitar de:
a)
b)
c)
d)
e)

intoxicação por benzeno.
intoxicação crônica por tolueno.
contaminação por ingestão acidental.
exposição ambiental acima dos limites de tolerância ao tolueno.
contaminação do frasco ou adulteração do material enviado ao laboratório.

48. Em relação ao estresse no trabalho, assinale falso (F) ou verdadeiro (V) e marque a
alternativa correspondente:
I.

O conceito de estresse no trabalho da Organização Mundial de Saúde corresponde
a presença de resposta físicas e emocionais prejudiciais que ocorrem quando as
exigências do trabalho não estão em equilíbrio com as capacidades, recursos ou
necessidades do trabalhador.
II. Entre os fatores de estresse no trabalho está o ruído excessivo no ambiente de
trabalho.
III. A sua prevenção não faz parte das atividades da Comissão interna de Prevenção
de Acidentes.
IV. O estresse não é, necessariamente, um fenômeno prejudicial à saúde.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II são corretos.
Apenas II e III são corretas.
I, II e IV são corretas.
I, II, III e IV são corretas.
I e III são corretas.

49. Com relação à Fadiga psíquica, é INCORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Seus sintomas se confundem com quadros de depressão.
As somatizações mais freqüentes se dão ao nível do trato digestivo.
A exemplo da fadiga física, melhora com o repouso e o sono.
Está muitas vezes relacionada com a monotonia do trabalho.
É frequentemente acompanhada de sensação de cansaço extremo, problemas
sexuais e alterações do humor.

50. Com relação ao Limite de doses de radiações ionizantes estabelecidos pela legislação
brasileira, é CORRETO afirmar que:
a) Os limites de doses no Brasil são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho.
b) Os limites de doses ocupacionais visam reduzir a possibilidade de efeitos estocásticos
ao mínimo.
c) No caso de contaminação radiológica interna o trabalhador deveria ser avaliado
através de filmes dosimétricos ou dosimetros termoluminescentes.
d) Os limites de dose são acompanhados por monitoração coletiva.
e) Os efeitos determinísticos são aqueles para os quais não se conhece limites de dose.
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