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à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o
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próprio cartão de respostas.
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XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto abaixo.
Médicos estrangeirosJoão Medeiros Filho*
Mais uma vez em pauta a discussão em torno da importação demédicos estrangeiros ou formados no exterior. Não poderíamosnos abster de reiterar nosso posicionamento sobre matéria tãorelevante. Hoje somos mais de 380 mil médicos no País, o quenos coloca na 5ª colocação no mundo, em números absolutos.Temos 197 escolas,perdendo apenas para a Índia(1,2 bilhão dehab.), superando a China( 1,3 bilhão de hab.) e os Estados Unidosque detêm, respectivamente, 150 e 134 faculdades. Nossa pequenina Paraíba, com uma população de cerca de 3,8milhões de almas, conta com 6 escolas médicas e, pelo menos,mais 2 em fase de implantação – um recorde, com certeza.Formam-se por ano, aproximadamente, 16500 esculápios no Brasile 500 a 600,em nosso meio.Como se não bastasse, a PresidenteDilma Rousseff anunciou recentemente a intenção de criar mais4500 vagas anuais para medicina.Será que precisamos trazer profissionais do exterior?E como seriaa revalidação de diploma desses profissionais, via decreto?Faltammédicos em nosso meio? . Não existe ainda um consenso em relação ao número ideal demédicos/ habitante. Pesquisa realizada pelo CFM/CREMESPevidenciou que no Brasil tal coeficiente é de 1,95/1000, o que nosremete ao patamar de diversos países de 1º. mundo, a exemplo doCanadá e dos Estados Unidos.Temos, sim, má distribuição dosprofissionais, que se concentram nas grandes cidades e capitais,por falta de políticas públicas que priorizem a interiorização do médico.Em João Pessoa, onde pontificam mais de 3000 esculápios, arelação é de 4/1000, o dobro da média nacional; no entanto, maisde 15% das equipes da ESF não dispõem de médicos, devido adiversos fatores, entre os quais,a falta de condições adequadasde trabalho e de segurança, a fragilidade do vínculo trabalhista ea baixa remuneração. Não é importando médicos que vamoscorrigir tal distorção.Não cultivamos a xenofobia, mas defendemos a revalidação dosdiplomas estrangeiros nos moldes do REVALIDA, que é aplicadoanualmente pelo MEC. Precisamos, sim, garantir a qualificaçãoprofissional daqueles que pretendem atuar em nosso País, emdefesa da população menos favorecida, para que não incorramosno erro de oferecer uma assistência médica pobre, de 2ª categoria,para o pobre. *presidente do CRM-PB
1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor posiciona-se contra a vinda de médicos estrangeirosporque temos médicos em quantidade suficiente paraatender a toda a população, bem distribuídos pelo territórionacional.II. O autor considera que são necessárias políticas queestimulem a interiorização dos médicos.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. O autor considera que o atendimento médico no Brasil éequivalente ao de países desenvolvidos, como Canadá eEstados Unidos.II. O autor mostra-se contrário ao anúncio da presidente emcriar mais vagas em universidades para a medicina.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere as afirmações abaixo.I. A partir dos substantivos xenofobia e consenso, formamosos adjetivos xenofóbico e consensual.II. A partir do adjetivo relevante, formamos o substantivo relevação.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma

4) Assinale a alternativa em que o termo destacado estácorretamente substituído pelo pronome.Não cultivamos a xenofobia.a) Não cultivamos-a.b) Não lhe cultivamos.c) Não a cultivamos.d) Não cultivamo-na.
5) Considere as orações abaixo.I. A maioria das pessoas que trabalham na empresa estásatisfeita.II. Devem haver outros meios para se resolver este problema.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.O prazo foi _______________ e a inscrição será de 16 _____20 de outubro.a) extendido – ab) extendido – àc) estendido – àd) estendido – a
7) Considere o período e as afirmações abaixo.O médico que realizou a cirurgia do presidente, declarou queainda é necessário algumas precauções.I. Há um problema de concordância.II. A vírgula está empregada de forma incorreta.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.Se você __________ amanhã, __________ realizar o exame.a) vim – poderáb) vier – poderác) viesse – poded) vir – pode
Para responder às questões 9 e 10, leia a letra da músicaabaixo.
Linha Tênue
Maria Gadu
Todo lugar que chego, você não ficaTudo o que eu te peço, você não dáSe dou opinião, você implicaToda vez que ligo você não estáPor que fazer questão deste jogo duro?De me mostrar o muro a nos dividir?Seu coração de fato está escuroOu por de trás do muroTem mais coisa aí?
Toda vez que passo você não notaEu conto uma lorota você nem riMe faço fina flor vem e desbotaMe boto numa fria não socorreEu cavo um elogio isso nem te ocorreA indiferença escorre fria a me ferirSerá porque você não me suporta?Ou dentro desta portaTem mais coisa aí
Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bemEntre o amor e o ódio a linha é tênue também
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9) Assinale a alternativa que indica a figura de linguagemque predomina nos versos abaixo.
Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também
a) Ironia
b) Eufemismo
c) Antítese
d) Metonímia

10) Considere as afirmações abaixo.
I. A licença poética permite que alguns versos sejam iniciadospor próclise, o que contraria a norma culta.
II. Há uniformidade no tratamento do interlocutor a quem sedirige o eu-lírico da música.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Numa pesquisa, sobre a preferência entre 2 produtos,foram, entrevistadas 320 pessoas e chegou-se ao seguinteresultado: 210 preferiram o produto A, 190 preferiram oproduto B e 45 nenhum dos dois. Portanto o total deentrevistados que preferiram somente um dos produtosfoi de:

a) 150
b) 125
c) 35
d) 85

12) Marcos estava sem dinheiro, então foi ao banco e sacoucerta quantia para pagar uma dívida cujo valor correspondea 30% da quantia que sacou. Com 40% do que restoucomprou um produto numa loja, restando-lhe aindaR$ 1.050,00. A quantia que Marcos sacou é igual a:
a) Um valor maior que R$ 2.700,00
b) Um valor menor que R$ 2.400,00
c) R$ 2.600,00
d) Um valor entre R$ 2.400,00 e R$ 2.600,00

13) Se os números 2,4,4,6,5,4,4,..., estão ordenados numasequencia lógica, então o próximo número dessasequencia deve ser:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeira e ovalor lógico de uma proposição qé falsa, podemos afirmarque:
a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
b) p condicional q é verdadeira.
c) p bicondicional q é falsa.
d) A disjunção entre as duas é falsa.

15) De acordo com o raciocínio lógico matemático, pode- seafirmar que a disjunção entre duas proposições compostas(p v q) é equivalente a:
a) ~p v ~q
b) ~p v q
c) p ^ ~q
d) ~p ^ ~q

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresapública denominada Empresa Brasileira de ServiçosHospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:a) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício nainstituição federal de ensino ou instituição congênere queexerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERHnão poderão ser a ela cedidos para a realização de atividadesde assistência à saúde e atividades administrativas.b) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesascom o atendimento de consumidores e respectivosdependentes de planos privados de assistência à saúde,observados os valores de referência estabelecidos pelaAgência Nacional de Saúde Suplementar.c) A EBSERH é autorizada a criar subsidiárias para odesenvolvimento de atividades inerentes ao seu objetosocial.d) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob apropriedade da União.
17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo acerca das competências daEBSERH e a seguir assinale a alternativa correta:I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestarserviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial ede apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbitodo SUS.II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outrasinstituições congêneres serviços de apoio ao ensino, àpesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e àformação de pessoas no campo da saúde pública, medianteas condições que forem fixadas em seu estatuto social.III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa deinstituições federais de ensino superior e de outrasinstituições congêneres, cuja vinculação com o campo dasaúde pública ou com outros aspectos da sua atividadetorne necessária essa cooperação, em especial naimplementação das residências médicas, multiprofissionale em área profissional da saúde, nas especialidades eregiões estratégicas para o SUS.a) Apenas III é correto.b) Apenas I e III são corretosc) Apenas II é correto.d) I, II e III são corretos.
18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:a) O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.b) A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estadoda Saúde.c) As atividades de prestação de serviços de assistência àsaúde da EBSERH estarão inseridas integral eexclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde –SUSd) Acordos e convênios que a EBSERH realizar com entidadesnacionais e internacionais constituem também recursosda empresa.
19) Sobre a composição do Conselho de Administração daEBSERH, assinale a alternativa incorreta:a) Dois de seus membros serão indicados pelo Ministro deEstado da Saúde.b) Um representante dos empregados e respectivo suplentefarão parte do Conselho.c) Será presidido pelo Presidente da Empresa.d) Um de seus membros será indicado pelo Ministro de Estadodo Planejamento, Orçamento e Gestão.
20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, proporlinhas de ação, programas, projetos, formas de atuaçãoe outras medidas, orientando para que a EBSERH atinjaos objetivos para os quais foi criada, é atribuição:a) Do Conselho Consultivo da EBSERH.b) Do Conselho de Administração da EBSERH.c) Da Diretoria Executiva da EBSERH.d) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional deSaúde.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) O documento de entrada do Sistema de Informações sobreNascidos Vivos é:

a) Certidão de Nascimento.
b) Resumo de alta hospitalar do binômio mãe/recém nato.
c) Notificação de parto.
d) Declaração de Nascido Vivo.

22) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes doSistema Único de Saúde:
a) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
b) Utilização da estratificação de risco como estratégia paraa Atenção de Urgência e Emergência.
c) Regionalização e hierarquização da rede de serviços desaúde.
d) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,materiais e humanos da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos Municípios, na prestação de serviços deassistência à saúde da população.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional daSaúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,assinale a alternativa incorreta:
a) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertasao público e deverão acontecer em espaços e horáriosque possibilitem a participação da sociedade.
b) É competência do Conselho de Saúde avaliar e deliberarsobre contratos, consórcios e convênios, conforme asdiretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, doDistrito Federal e Municipais.
c) Acompanhar e controlar a atuação do setor privadocredenciado mediante contrato ou convênio na área desaúde não é competência do Conselho de Saúde.
d) É competência do Conselho de Saúde fiscalizar eacompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviçosde saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãosde controle interno e externo, conforme legislação vigente.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junhode 2011, conjunto de ações e serviços de saúde articuladosem níveis de complexidade crescente, com a finalidadede garantir a integralidade da assistência à saúde é adefinição de:
a) Rede de Atenção à Saúde.
b) Região de Saúde.
c) Universalidade.
d) Regionalização.

25) Segundo artigo 199 da Constituição da RepúblicaFederativa do Brasil, a assistência à saúde é livre àiniciativa privada. Analise os itens abaixo e a seguirassinale a alternativa correta:
I. As instituições privadas poderão participar de formacomplementar do sistema único de saúde, segundodiretrizes deste, mediante contrato de direito público ouconvênio, tendo preferência as entidades filantrópicas eas sem fins lucrativos.
II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxíliosou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas oucapitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvonos casos previstos em lei.
a) I,II e III são corretos.
b) Apenas I e II são corretos.
c) Apenas III é correto.
d) Apenas I é correto.

CONHECIMENTO  ESPECÍFICO
26) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa forfalsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale aalternativa que contém a sequência correta.

(  ) A prevenção da demência relacionada ao trabalhoconsiste, basicamente, na vigilância dos ambientes, dascondições de trabalho e dos efeitos ou danos à saúde.
(  ) Na presença de um fator de risco químico, as medidasde controle ambiental visam à eliminação ou reduçãodos níveis de exposição, por meio de enclausuramentode processos e isolamento de setores de trabalho, sepossível utilizando sistemas hermeticamente fechados.
(  ) As medidas de controle ambiental visam medidas delimpeza geral dos ambientes de trabalho e orientaçãoao funcionário de realizar higiene pessoal e troca devestuário apenas em sua casa.
(  ) O empregador deve orientar seus funcionários a compraros equipamentos de proteção individual adequados, poiseste irá fornecer os equipamentos de proteção coletiva.
a) V,F,V,F.
b) F,F,V,V.
c) V,V,V,V.
d) V,V,F,F.

27) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativaque corresponde à resposta correta.
I. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a elevaçãopersistente da pressão arterial (PA) sistólica e/oudiastólica, observada em duas ou mais medidas em pelomenos duas ocasiões distintas.
II. O valor máximo da PA admitido para adultos com maisde 18 anos, para a diastólica, é de 140 mm/Hg e, paraa sistólica, de até 90 mm/Hg.
III. A HAS secundária tem etiologia relativamente bemdefinida, sendo importante sua identificação, pois podeser curada apenas por cirurgia.
IV. A nefrosclerose ocorre com o envelhecimento normal,mas é exacerbada pela hipertensão arterial e/ou pelapresença de outras doenças, como, por exemplo, odiabetes mellitus.
a) I,II,III e IV estão corretas.
b) Apenas as frases I e IV estão corretas.
c) Apenas as frases II e III estão corretas.
d) Apenas as frases I e III estão corretas.

28) Os cânceres relacionados ao trabalho diferem de outrasdoenças ocupacionais, entre outros, pelo seguinteaspecto:
a) Em geral, existem exposições combinadas e/ouconcomitantes. Por outro lado, tem em comum com outrasdoenças ocupacionais a dificuldade de relacionar asexposições à doença e o fato de que são, em sua grandemaioria, preveníveis.
b) Os cânceres ocupacionais diferem, em suas característicasmorfológicas e histológicas, dos demais cânceres.
c) Os cânceres, em geral, desenvolvem-se imediatamenteapós o início da exposição.
d) A legislação brasileira estabelece limites de tolerânciapara diversas substâncias carcinogênicas, segundo opreconizado internacionalmente, existem níveis segurosde exposição.

29) Não é exemplo de substância tóxica, presente emambientes de trabalho, que interfere na síntese e nabiotransformação do heme da hemoglobina:
a) Chumbo.
b) Hexaclorobenzeno (HCB).
c) Cloridrato de vanila.
d) O-benzil-p-clorofenol.
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30) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativaque corresponde a resposta correta.
I. Na LER/DORT (Lesões por esforços repetitivos/DistúrbioOsteomuscular Relacionado ao Trabalho) destacam-secomo sinais e sintomas apenas a dor espontânea ou àmovimentação passiva.
II. A LER/DORT apresentam alterações sensitivas defraqueza, cansaço, peso, dormência, formigamento,sensação de diminuição, perda ou aumento desensibilidade, agulhadas, choques.
III. Na LER/DORT destacam-se as dificuldades para o usodos membros, particularmente das mãos.
IV. Na LER/DORT são raros os sinais flogísticos e áreas dehipotrofia ou atrofia no membro afetado.
a) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as frases I e II estão corretas.
c) I,II,III e IV estão corretas.
d) Apenas as frases I, II e III estão corretas.

31) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativaque corresponde a resposta correta.
I. O técnico de enfermagem exerce atividade de nívelmédio, envolvendo orientação e acompanhamentodo trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, eparticipação no planejamento da assistência deEnfermagem, sob a orientação e supervisão domédico.
II. O técnico de enfermagem deve participar da programaçãoda assistência de Enfermagem.
III. O técnico de enfermagem do trabalho deve realizarconsultas e atendimento de enfermagem noambulatório.
IV. O técnico de enfermagem deve participar da orientaçãoe supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliare participar da equipe de saúde.
a) Apenas as frases III e IV estão corretas.
b) I,II,III e IV estão corretas.
c) Apenas as frases I e II estão corretas.
d) Apenas as frases II e IV estão corretas.

32) Sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção deAcidentes), assinale a alternativa correta.
a) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes,serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem,independentemente de filiação sindical, exclusivamenteos empregados interessados.
b) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duraçãode dois anos, permitida uma reeleição.
c) Devem-se constituir CIPA e mantê-la em regularfuncionamento apenas as empresas privadas.
d) É permitido a dispensa arbitrária ou sem justa causa doempregado eleito para cargo de direção de ComissõesInternas de Prevenção de Acidentes durante o seumandato.

33) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa forfalsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale aalternativa que contém a sequência correta.
(  ) Uma das funções do SSO (Serviço de SaúdeOcupacional) é diagnosticar precocemente as doençasprofissionais e visitar os locais de trabalho.
(  ) A assistência prestada no ambulatório da empresa deveráenglobar apenas a saúde ocupacional.
(  ) O ambulatório deverá prestar os primeiros socorros emcasos de acidentes de trabalho.
(  ) O SSO deve estudar as causas do absenteísmo.
a) V,V,V,V.
b) V,F,V,V.
c) F,V,V,F.
d) F,F,V,F.

34) Sobre o exame admissional, é correto afirmar que:a) Compete ao Serviço de Saúde Ocupacional (SSO)informar ao candidato se ele foi considerado apto ouinapto para o cargo pretendido.b) O exame admissional deverá constar de um exame clínicocompleto feito por um médico ou enfermeiro do trabalho.c) O objetivo do exame admissional é assegurar que ascapacidades, necessidades e limitações fisiológicas epsicológicas do candidato sejam compatíveis com oesforço físico e mental exigido pelo cargo.d) A simples ausência de doença, será critério absolutopara o bom desempenho de qualquer função.
35) A espirometria é uma técnica:a) Que avalia a integridade mecânica do aparelhorespiratório.b) Que mede a força de preensão dos braços.c) Para avaliação audiológica.d) Que mede a capacidade funcional do olho.
36) No momento da  demissão,  do mesmo modo comoprevisto para a avaliação clínica na NR-7 (NormaRegulamentadora), poderá ser aceito o resultado de umexame audiométrico realizado até:a) 180(cento e oitenta) dias retroativos em relação à datado exame médico demissional de trabalhador de  empresaclassificada em  grau de risco 1 ou 2.b) 135 (cento e  trinta  e  cinco)  dias  retroativos  em  relaçãoà  data  do  exame  médico  demissional  de  trabalhadorde empresa classificada em grau de risco 3 ou 4.c) 180 (cento e oitenta) dias retroativos em relação à datado exame médico demissional de trabalhador de empresaclassificada em  grau de risco 3 ou 4.d) 135 (cento e  trinta  e  cinco)  dias  retroativos  em  relaçãoà  data  do  exame  médico  demissional  de  trabalhadorde empresa classificada em grau de risco 1 ou 2.
37) O conceito de Deontologia:a) Indica a intimidade e identidade vivenciadas pelaspessoas ao contarem ou seguirem histórias comofacilitadoras da análise ética.b) Refere-se aos costumes, à conduta de vida e às regrasde comportamento.c) Indica o conjunto de deveres ligados ao exercícioprofissional de um determinado grupo.d) Enfatiza a importância das relações interpessoais e dasolicitude.
38) Sobre autonomia, um dos princípios da Bioética, assinalea alternativa correta.a) É a obrigação de não causar danos, de não prejudicarintencionalmente.b) É o poder da pessoa para tomar decisões quanto aosassuntos que afetam sua vida, sua saúde, sua integridadefísico-psíquica e suas relações sociais.c) Entende-se por fazer o bem, cuidar da saúde, favorecera qualidade de vida, enfim, dilatar os benefícios e evitarou , ao menos minorar, os danos.d) Diz respeito à distribuição igual ou equitativa dos direitose responsabilidades na sociedade, incluindo os direitoscivis, políticos, sociais e econômicos.
39) Sobre ergonomia, leia as frases abaixo e a seguir assinale aalternativa que corresponde a resposta correta.I. Sempre que o trabalho puder ser executado na posiçãosentada, o posto de trabalho deve ser planejado ouadaptado para esta posição. II. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feitoem pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéisdevem proporcionar ao trabalhador condições de boapostura, visualização e operação.III. Para as atividades em que os trabalhos devam serrealizados sentados, a partir da análise ergonômica dotrabalho, não são recomendados suporte para os pés,pois comprometem a coluna lombar.IV. Para as atividades em que os trabalhos devam serrealizados de pé devem ser colocados assentos paradescanso em locais em que possam ser utilizados portodos os trabalhadores durante as pausas.  a) Apenas as frases I e II estão corretas.b) I,II,III e IV estão corretas.c) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.d) Apenas as frases III e IV estão corretas.
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40) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa forfalsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale aalternativa que contém a sequência correta.(  ) Uma sugestão de postura adequada, ao dormir (posturadeitada), para um repouso prolongado, pode-se adotara posição de decúbito ventral, que é mais relaxante paraos músculos, discos intervertebrais e ligamentos. (  ) Uma sugestão de postura adequada, ao se levantar dacama, ficar de lado, apoiar uma das mãos sobre a camae lentamente começar a estender o braço; a certa altura,usar também o cotovelo do outro braço, até chegar àposição sentada. Os pés devem ser colocados para forada cama de modo lento e suave.(  ) Uma sugestão de postura adequada, ao usar ocomputador, a tecla, o teclado e o documento a serdigitado devem estar dispostos de forma a facilitar o foco,evitando o cansaço visual. Usar apoio no teclado e mousepara facilitar o alinhamento dos punhos com as mãos.(  ) Nas  atividades  de  processamento  eletrônico  de  dados,a NR-17 (norma regulamentadora) limita a 10000 toquespor hora trabalhada e fazendo uma pausa de 5 minutosa cada 80 minutos trabalhados para descansar amusculatura envolvida nesta tarefa.a) V,F,F,V.b) V,V,V,V.c) F,V,F,V.d) F,V,V,F.
41)Considerando o dimensionamento dos ServiçosEspecializados em Engenharia de Segurança e emMedicina do Trabalho, um hospital geral, com 1100 leitos,terá um número de Auxiliares de Enfermagem doTrabalho igual aa) 2.b) 3.c) 1.d) 4.
42) Sua empresa está interessada em diminuir os risco dehipertensão arterial e colaborar no tratamento dehipertensos e inicia um programa de orientaçãonutricional com esse objetivo. Analise os itens abaixosobre orientação nutricional para os fins citados eassinale a alternativa correta.I. Reduzir o consumo de salII. Comer muitas frutas e hortaliçasIII. Diminuir o consumo  de laticínios É (São) correta(s):a) I apenasb) I,II e IIIc) I e II apenasd) III apenas
43) Após realizar um concurso, um indivíduo de 34 anoscomeça a trabalhar em sua empresa. Ao analisar suacarteira de vacinação, você verifica que ele recebeu 3doses de hepatite B (18/08/2008; 19/09/2008; 18/03/2009)e um reforço de dupla adulto (dT) em 10/01/2000.Considerando o calendário nacional de vacinação, estefuncionário deverá receber:a) Apenas a quarta dose de hepatite B e o reforço de dT.b) Apenas o reforço da dT, uma dose de sarampo, caxumbae rubéola (tríplice viral), e uma dose da febre amarela.c) Apenas o reforço de dT.d) Apenas o reforço de dT e uma dose de febre amarela.
44) Sobre a vacina de sarampo, caxumba e rubéola (trípliceviral), assinale a alternativa correta.a) Pessoas em uso de quimioterapia imunossupressora,só devem ser vacinadas 48 horas após a suspensão dotratamento.b) Grávidas não devem ser vacinadas, pelo risco teóricode causar danos ao feto. Caso a vacina seja aplicadainadvertidamente é indicada a interrupção da gravidez.c) Pessoas em uso de corticoides em dosesimunossupressoras, devem ser vacinadas com intervalode pelo menos 24 horas após a suspensão da droga.d) Infecção assintomática pelo HIV não constitui contra-indicação para a vacinação.

45) A antecipação de riscos constitui uma das fases dahigiene ocupacional. Assinale a alternativa correta.
a) Esta fase compreende a avaliação quantitativa dosagentes reconhecidos no ambiente de trabalho.
b) Nesta fase é realizado o levantamento detalhado deinformações e de dados sobre o ambiente de trabalhocom a finalidade de identificar os agentes existentes, ospotenciais de risco a ele associados e qual prioridadede avaliação e controle para esse ambiente de trabalho.
c) Nesta fase é realizada a avaliação dos riscos potenciaise estabelecimento das medidas preventivas antes quese inicie a utilização em escala industrial.
d) Esta fase consiste na eliminação ou redução dospotenciais de exposição antecipados, reconhecidos eavaliados no ambiente de trabalho considerado.

46) Assinale a alternativa que constitui exemplo do que seconsidera riscos biológicos ou agentes biológicos:
a) Pelos de gato e insetos.
b) Radiações ionizantes.
c) Névoas.
d) Ruído.

47) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativaque corresponde a resposta correta.
I. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresentapicos de energia acústica de duração inferior a 1 (um)segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo.
II. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis(dB), com medidor de nível de pressão sonora operandono circuito linear e circuito de resposta para impacto. Asleituras devem ser feitas próximas ao ouvido dotrabalhador. O limite de tolerância para ruído de impactoserá de 130 dB (linear). Nos intervalos entre os picos, oruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo.
III. Em caso de não se dispor de medidor do nível de pressãosonora com circuito de resposta para impacto, será válidaa leitura feita no circuito de resposta rápida (FAST) ecircuito de compensação "C". Neste caso, o limite detolerância será de 120 dB(C).
IV. As atividades ou operações que exponham ostrabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruídode impacto superiores a 140 dB(LINEAR), medidos nocircuito de resposta para impacto, ou superiores a 130dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST),oferecerão risco grave e iminente.
a) I,II,III e IV estão corretas.
b) Apenas as frases II e IV estão corretas.
c) Apenas as frases I e III estão corretas.
d) Apenas as frases I e IV estão corretas.

48) Sobre a classificação dos agentes químicos quanto aosefeitos sobre o organismo, assinale a alternativa correta.
a) Compostos químicos que apresentam ação depressorado sistema nervoso central são chamados sistêmicos.
b) Compostos químicos que são capazes de impedir achegada do oxigênio aos tecidos sem interferir nomecanismo de ventilação são denominadospneumoconióticos.
c) Compostos químicos que produzem uma inflamaçãodevido a uma ação química ou física nas áreasanatômicas com as quais entram em contato,principalmente a mucosa do sistema respiratório, sãochamados de irritantes.
d) Compostos químicos que independentemente da via deentrada, se distribuem por todo o organismo produzindoefeitos diversos, são denominados asfixiantes. 
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49) Considerando a proteção do trabalhador e à luz dalegislação vigente, assinale a alternativa correta.a) O empregador deve permitir aos funcionários o uso decalçados abertos somente no verão.b) Todo local onde exista possibilidade de exposição aagente biológico deve ter lavatório para higiene das mãos,que não necessita ser exclusivo, porém, deve ser providode água corrente, sabonete líquido, toalha de pano elixeira comum.
c) O uso de luvas sempre substitui o processo de lavagemdas mãos.
d) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membrossuperiores só podem iniciar suas atividades apósavaliação médica obrigatória com emissão de documentode liberação para o trabalho.

50) É considerada como doença do trabalho
a) A que produz incapacidade laborativa.
b) A doença degenerativa.
c) A inerente a grupo etário.
d) A doença endêmica adquirida por segurado habitantede região em que ela se desenvolva.


