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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.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
26) A dioptria refere-se ao poder de refração de uma lente,e depende da diferença de comprimento de raio entreas duas superfícies e do índice de refração do material.Assim, pode-se afirmar:

a) Quanto menor a diferença do comprimento de raio entreas superfícies da lente, maior a sua força dióptrica.
b) Entre duas lentes com o mesmo raio de curvatura, a quetiver o maior índice de refração terá maior força dióptrica.
c) Ao aumentarmos a diferença de curvatura entre as facesinterna e externa da lente, diminuímos seu valor dióptrico.
d) Entre lentes com o mesmo raio de curvatura, a que tivero menor índice de refração terá maior força dióptrica.

27) Os erros refracionais do olho impedem a convergênciados raios luminosos na retina e são denominadosametropias. As ametropias compreendem a miopia,hipermetropia e o astigmatismo, sendo correto afirmar:
a) Na miopia, o foco encontra-se atrás da retina e o indivíduoapresenta dificuldade para ver longe.
b) A hipermetropia pode ocorrer devido a um diâmetro ântero-posterior curto do olho ou a uma córnea muito plana.
c) Quando existe uma diferença do poder de refração deum meridiano para outro, sendo que ambos os meridianosfocam antes da retina, temos o astigmatismohipermetrópico simples.
d) Na miopia, a contração do músculo ciliar no processode acomodação pode corrigir parte da ametropia.

28) Os erros refracionais podem ser corrigidos com o usode lentes. Cada ametropia necessita de um tipo diferentede lente, sendo correto afirmar:
a) A miopia é corrigida com lentes divergentes ou positivas,a hipermetropia com lentes convergentes ou negativase o astigmatismo com lentes cilíndricas.
b) A miopia e hipermetropia são corrigidas com lentescilíndricas e o astigmatismo com lentes divergentes ouconvergentes, dependendo do seu tipo.
c) A miopia é corrigida com lentes convergentes ou positivas,a hipermetropia com lentes divergentes ou negativas eo astigmatismo com lentes cilíndricas.
d) A miopia é corrigida com lentes divergentes ou negativas,a hipermetropia com lentes convergentes ou positivas eo astigmatismo com lentes cilíndricas.

29) A presbiopia corresponde à dificuldade da visão próximaque ocorre de modo lento e gradual à partir da quintadécada de vida. Isso ocorre devido:
a) À redução da acomodação devido a alterações nocristalino.
b) À discreta atrofia do globo ocular, com diminuição do seudiâmetro ântero-posterior.
c) Ao aplanamento progressivo da córnea.
d) As alterações nos fotorreceptores da retina.

30) Nos casos de prescrição de lentes esfero-cilíndricas pode-se realizar a transposição, isto é, mudar sua designaçãosem modificar o seu valor de refração. Assim, uma lente+3,00DE -2,00DC x 160º corresponde a:
a) -1,00DE  +2,00DC x 70º.
b) +1,00DE  +2,00DC x 160º.
c) +1,00DE  +2,00DC x 70º.
d) +2,00DE  -3,00DC x 160º.

31) O olho possui uma estrutura aproximadamente esférica eé formada por camadas ou túnicas, sendo correto afirmar:a) A túnica interna corresponde à coróide, onde estãolocalizados os fotorreceptores.b) A túnica média corresponde à retina, responsável pelanutrição das estruturas internas do olho.c) A túnica externa corresponde à esclera e córnea.
d) A túnica externa é formada pela íris e pupila.
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32) A íris e o corpo ciliar são inervados pelos sistemassimpático e parassimpático (sistema nervoso autônomo).São responsáveis por várias funções,  sendo incorretoafirmar:
a) O corpo ciliar é responsável pela produção do humoraquoso, responsável pela nutrição da córnea e docristalino.
b) A musculatura da íris controla a abertura da pupila e aentrada de luz no olho.
c) O corpo ciliar controla a curvatura do cristalino, ou seja,o mecanismo de acomodação.
d) A superfície posterior da íris possui receptoresresponsáveis pela visão noturna.

33) A finalidade do bloco oftálmico é servir de matéria-primapara a confecção de lentes corretoras de deficiênciasvisuais,  sendo  incorreto afirmar:
a) O bloco oftálmico pode ser fabricado com materialinorgânico ou orgânico, isto é, mineral ou resina.
b) As lentes e blocos orgânicos possibilitam atender a todosos receituários de lentes oftálmicas.
c) Os blocos semiacabados necessitam ser trabalhadosem ambas as superfícies, externa e interna.
d) As vantagens da resina em relação ao cristal Crown sãoa leveza e a facilidade de corte no processo desurfaçagem.

34) O ceratocone é uma desordem progressiva na qual acórnea adquire uma forma cônica irregular. No inícioocorre um déficit visual devido ao astigmatismo miópicoprogressivo, que subsequentemente torna-se irregular.Em caso de ceratocone:
a) Os óculos nunca estão indicados devido ao astigmatismoirregular.
b) As lentes rígidas são necessárias para astigmatismosmais altos e geram uma superfície refracional regular.
c) A ceratoplastia (transplante de córnea) geralmente é aprimeira opção de tratamento.
d) Após a ceratoplastia não é mais possível a adaptaçãode lentes de contato rígidas.

35) As lentes de contato são frequentemente utilizadas pormotivos estéticos. Entretanto, existem algumascondições em que o uso das lentes de contato éterapêutico. Entre essas indicações podemos citar,exceto:
a) Irregularidades superficiais da córnea, que podem serneutralizadas por lentes de contato rígidas.
b) Anisometropia, em que a visão binocular não pode serobtida por meio de óculos.
c) Alergia ocular, em que as lentes hidrofílicas causam alíviodos sintomas de prurido.
d) Defeitos do epitélio da córnea, em que auxiliam nacicatrização e no alívio da dor.

36) Para uma correta adaptação e prescrição de uma lentede contato é necessário conhecer alguns conceitosrelacionados à córnea e às propriedades da lente.Assinale a alternativa correta:
a) A chamada curva K é a medida ceratométrica domeridiano mais curvo da córnea.
b) A curva-base da lente é a curvatura da superfície anteriorda lente e pode ser expressa em dioptrias ou milímetrosde raio de curvatura.
c) O ângulo de umectação é o ângulo que uma gota deágua faz com a superfície da lente; quanto maior oângulo, menor a capacidade da lágrima de espalhar-se em sua superfície e maior a possibilidade deembaçamento visual.
d) DK é o coeficiente de transmissibilidade de luz pelomaterial da lente.

37) Segundo a legislação (Decreto 24.492 de 28/6/1934) quebaixa instruções sobre a venda de lentes de grau:
a) É proibido ao proprietário e demais empregados doestabelecimento comercial escolher ou permitir escolher,indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau.
b) É proibido ao médico oftalmologista explorar o comérciode lentes de grau, sendo permitido à sua esposa fazê-lo.
c) É permitido ao funcionário da ótica alterar a prescriçãodo médico somente em casos de presbiopia.
d) É permitido ao estabelecimento comercial manterconsultório médico desde que fora de suas instalações.

38) As montagens incorretas constituem a causa maisfrequente de inadaptação às lentes progressivas.Assinale a alternativa  incorreta:
a) A altura superior (da cruz de montagem até a bordasuperior da lente) deve ser de no mínimo 10 mm.
b) A marca de centralização (cruz ou T ou T invertido) devecoincidir com o centro da pupila ou até 2 mm abaixoquando o paciente olha em frente.
c) As marcas permanentes de remarcação devem estar emperfeita horizontalidade.
d) O ângulo pantoscópico deve se de 0º.

39) Vários materiais podem ser utilizados na confecção daslentes de óculos, com vantagens e desvantagens entreeles, sendo correto afirmar:
a) O vidro Crown é largamente utilizado atualmente devidoao alto número Abbe, apesar de ser pouco resistente ariscos.
b) As resinas CR-39 tem boa qualidade óptica, são levese são indicadas para altas ametropias devido a menorespessura das lentes nesses casos.
c) O policarbonato é indicado para crianças, atletas epessoas com atividades de risco devido à resistência aoimpacto.
d) As lentes de alto índice têm alto número Abbe e sãoindicadas para baixas ametropias.

40) Os óculos precisam ser confortáveis e apresentar mínimoprejuízo estético. Existem procedimentos que acrescentamqualidade às lentes, sem alterar sua estrutura fundamental.Sobre esse tema é incorreto afirmar:
a) O tratamento antirrisco é necessário nas lentes de cristal.
b) As lentes de sol polaróides (com filtragem polarizante)são úteis para eliminar reflexos de superfícies comoágua, calçadas de concreto e areia.
c) Como regra geral, as lentes fotocromáticas tendem a sermenos eficientes dentro de veículos porque os vidrosbloqueiam as radiações ultravioleta, responsáveis pelamudança de cor.
d) Quanto maior o índice de refração do material da lente,maior a necessidade da cobertura antirreflexo.

41) A lente esférica é um sistema constituído por doisdioptros esféricos ou um dioptro esférico e um plano,nos quais a luz sofre duas refrações consecutivas.Quanto ao comportamento óptico, tais lentes podemser convergentes ou divergentes. Na prática,reconhecemos se uma lente é convergente oudivergente, pois:
a) Quando o bordo da lente tem menor espessura que suaregião central, é uma lente convergente.
b) Quando o bordo da lente tem maior espessura que suaregião central, é uma lente convergente.
c) Quando o bordo da lente tem menor espessura que suaregião central, é uma lente divergente.
d) Quando uma superfície é plana e a outra convexa, é umalente divergente.
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42) Em 2003, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacionalde Humanização para a rede SUS (Sistema Único deSaúde), a qual se apresenta como um conjunto dediretrizes transversais que norteiam toda atividadeinstitucional que envolva usuários ou profissionais dasaúde. Tais diretrizes apontam como caminho, exceto:
a) A valorização da dimensão subjetiva e social em todasas práticas de atenção e gestão, fortalecendocompromissos e responsabilidade.
b) O fortalecimento do trabalho individual, estimulando acompartimentalização dos setores profissionais atuantesno sistema e deixando de lado a transdisciplinaridade ea grupalidade.
c) A utilização da informação, comunicação, educaçãopermanente e dos espaços da gestão na construção deautonomia e protagonismo.
d) A promoção do cuidado (pessoal e institucional) aocuidador.

43) Segurança do trabalho pode ser entendida como osconjuntos de medidas que são adotadas visandominimizar os acidentes de trabalho, as doençasocupacionais, bem como proteger a integridade e acapacidade de trabalho do trabalhador. Sobre essetema,assinale a alternativa correta:
a) A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)é constituída pelo presidente da empresa, o diretor derecursos humanos e o médico do trabalho.
b) Um técnico de segurança do trabalho é o únicoresponsável por toda a área de prevenção de acidentesde uma empresa.
c) O enfermeiro do trabalho não é considerado integranteda SESMT (Serviço Especializado em Engenharia deSegurança e Medicina do Trabalho).
d) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalhoou do trabalho para casa é equiparado ao acidente detrabalho.

44) Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercíciodo trabalho a serviço da empresa, provocando lesãocorporal ou perturbação funcional, podendo causar morte,perda ou redução permanente ou temporária dacapacidade para o trabalho. Em relação às causas eprevenção dos acidentes de trabalho, é correto dizer que:
a) Ato inseguro é o praticado pelo homem, geralmenteconsciente de seu ato, que contraria as normas desegurança.
b) A prevenção dos acidentes de trabalho é função domédico do trabalho, que deve fornecer os equipamentosde proteção individual.
c) Condição insegura se refere aos procedimentosrealizados por trabalhadores terceirizados por umaempresa, não familiarizados com as condições de trabalhoda mesma.
d) O papel de identificar as causas dos acidentes e planejaras medidas de prevenção cabem à diretoria da empresa,que indicará ao engenheiro de segurança as medidas aserem adotadas, de acordo com a viabilidade financeira.

45) O Ministério do Trabalho e Emprego possui váriasnormas regulamentadoras, entre elas a NR 17, que trataespecialmente do tema "Ergonomia”. Com relação aositens relacionados à visão, assinale a alternativaincorreta:
a) Os equipamentos utilizados no processamento eletrônicode dados com terminais de vídeo devem apresentarcondições de mobilidade suficientes para permitir o ajusteda tela do equipamento à iluminação do ambiente,protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretosângulos de visibilidade ao trabalhador.
b) Nos equipamentos utilizados no processamento eletrônicode dados com terminais de vídeo, a tela, o teclado e osuporte para documentos devem ser colocados demaneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais.
c) Nas atividades que envolvam leitura de documentos paradigitação, datilografia ou mecanografia, deve ser fornecidosuporte adequado para documentos que possa serajustado, proporcionando boa postura, visualização eoperação, evitando movimentação frequente do pescoçoe fadiga visual.
d) Nas atividades que envolvam leitura de documentos paradigitação, datilografia ou mecanografia deve ser utilizadodocumento de fácil legibilidade sempre que possível,sendo permitida a utilização do papel brilhante, ou dequalquer outro tipo que provoque ofuscamento mínimo.

46) Os sinais e símbolos permitem chamar atenção de formarápida para se evitar situações de risco. Os seguintessinais, que podem aparecer em estabelecimentos desaúde, representam:

a) I-fonte de ruído, II-risco de explosão, III-risco biológico.
b) I-radiação, II-raio laser, III-risco biológico.
c) I-fonte de ruído, II-raio laser, III-material cortante.
d) I-radiação, II-risco de explosão, III-material cortante.

47) A focometria consiste no processo de leitura da lentemediante um lensômetro, instrumento que determina opoder dióptrico, o centro óptico e a posição dos eixos.À aferição no lensômetro clássico ocular, encontramosna 1ª imagem (-2,50Dx120º) e na 2ª imagem (-3,50Dx30º).Essa leitura corresponde a uma lente:
a) -2,50DE  -1,00DC x 30º.
b) -3,50DE  -1,00DC x 120º.
c) -3,50DE  -2,50DC x 120º.
d) -2,50DE  -1,00DC x 120º.

48) O cristalino é uma lente positiva de alto poder dióptricoe é também o componente que mais sofre alteraçõesrefratométricas, sejam elas de causas fisiológicas oupatológicas. Assinale a alternativa incorreta:
a) A modificação de seu poder dióptrico é fundamental nofenômeno da acomodação.
b) A modificação da transparência do cristalino (opacificação)é denominada catarata.
c) Alterações metabólicas, como o diabetes, podemmodificar o índice refracional do cristalino.
d) O aumento do índice de refração na porção central docristalino devido a uma catarata nuclear causahipermetropia.
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49) Bifocais são lentes compostas por dois campos visuaisdistintos, ou seja, sào empregadas para duas correçõesvisuais distintas. Com relação às lentes bifocais pode-se afirmar:
a) As lentes flat-top são indicadas, principalmente, paraforças dióptricas positivas.
b) As lentes balux são mais indicadas para forças dióptricasnegativas.
c) Como a distância pupilar para olhar para perto é emmédia 2 a 4 mm menor do que para olhar para longe,todo bifocal deve ter a posição do segmento descentradapara o lado nasal.
d) Os bifocais orgânicos são produzidos pela fusão de doistipos de materiais, com a adição obtida pela variação doíndice de refração destes.

50) O fenômeno da acomodação estimula a convergência.Desse modo, uma hipermetropia não corrigida podecausar um estrabismo (desvio do olho) que pode sercorrigido com lentes. A partir dessa afirmação, assinalea alternativa correta:
a) O desvio seria convergente e seria corrigido com lentesnegativas.
b) O desvio seria divergente e seria corrigido com lentesnegativas.
c) O desvio seria convergente e seria corrigido com lentespositivas.
d) O desvio seria divergente e seria corrigido com lentespositivas.            
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