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Caderno
de Prova

agosto

21 21 de agosto
das 14 às 17 h
3 h de duração*
30 questões

Médico

E1S03 do Trabalho
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(15 questões)
2. Assinale a alternativa correta.

Texto

a. (

Até as décadas de 50 e 60 do século passado,a economia de Fraiburgo se baseava na indústria extrativa de
madeira. Nessa época nasceram os primeiros plantios
de macieiras e, depois de longos anos de pesquisas
e experiências, obtiveram-se as variedades que mais
se adaptaram ao clima do lugar: Gala e Fuji, além de
híbridos dessas espécies, melhoradas geneticamente.

b.
c.
d.

e.
1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto.
1. A expressão “Nessa época” remete às décadas
de 50 e 60 do século passado.
2. As expressões “Até” e “além de” implicam ideia
de exclusão.
3. A expressão “depois de longos anos de pesquisas e experiências” implica ideia de tempo.
4. O se, em “se baseava” e “se adaptaram”, é pronome relativo.

3. Complete as lacunas abaixo, quando correto, com à.
1. Dirijo-me    Vossa Senhoria a fim de solicitar-lhe apoio para meu projeto.
2. Já pagaste    jovem que trabalhou nas
macieiras?
3. Uma    uma as maçãs foram colhidas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

) No texto, a palavra híbrido refere-se à maçã
procriada de várias espécies distintas.
( ) A regra de acentuação gráfica de décadas e
híbridos é a mesma de indústria e espécies.
( X ) As palavras Até e além são acentuadas graficamente por serem oxítonas.
( ) No pretérito perfeito do indicativo, a forma
verbal de “obtiveram-se as variedades” fica
obtinha.
( ) As formas verbais (se) baseava e nasceram
encontram-se no pretérito mais que perfeito do indicativo, tempo que indica uma
ação acabada, antes de outra ação também
concluída.

4. Daqui    duas horas chegaremos ao pomar.
5. Vamos    casa dos Frey?
Assinale a alternativa que indica todas as frases completadas com à.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Levam à apenas as frases 2 e 4.
Levam à apenas as frases 2 e 5.
Levam à apenas as frases 3 e 4.
Levam à apenas as frases 1, 3 e 4.
Levam à apenas as frases 3, 4 e 5.
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4. Analise o texto abaixo:
“As lavouras, os pomares em festa, /as indústrias que
apontam o sol, / mal recordam a antiga floresta /que
tombou sob o novo arrebol.” (Do Hino de Fraiburgo)
Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O antônimo de mal [recordam] é bom.
b. ( ) Nesse fragmento, as vírgulas separam vocativos.
c. ( ) A palavra arrebol indica a hora em que o sol
está escondido por nuvens.
d. ( X ) A expressão “novo arrebol” significa novo
amanhecer.
e. ( ) A expressão “as indústrias que apontam o sol”
significa que diferentes indústrias surgem
diariamente na região de Fraiburgo.

5. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) É para eu vim ajudar na colheita de maçãs?
b. ( ) José? Vi-lhe ontem provando as delícias de
nossos pomares.
c. ( X ) Elas mesmas verificaram as fotografias que
seguiram anexas aos documentos solicitados.
d. ( ) Sua Excelência, o prefeito municipal, desejaríeis conhecer o plano diretor que planejamos
para a cidade?
e. ( ) Revolução Farroupilha, Guerra do Paraguai e
Revolução Federalista constitui movimentos
históricos importante para nossa terra.

Temas Atuais

5 questões

6. No início do século XX, a região onde está situada
a cidade de Fraiburgo viveu um conflito de largas
proporções que teve, entre suas causas, a miséria, os
interesses político-econômicos e o messianismo.
Assinale a alternativa que indica o fato histórico a que
estamos nos referindo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Revolução Praieira
Guerra dos Canudos
Guerra dos Emboabas
Guerra do Contestado
Revolução Farroupilha
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7. O acidente nuclear em Fukushima, no Japão, despertou uma onda contra a energia nuclear. Os que se
opõem à instalação de usinas nucleares lembram que
esse não foi o primeiro desastre nuclear da História.
Assinale a alternativa que faz referência a outro acidente nuclear de grandes proporções, considerado o
pior acidente nuclear da história.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Um vazamento de urânio em uma instalação
nuclear inglesa, perto de Erwin (Tennessee).
( X ) A explosão de um reator da usina ucraniana
Chernobyl (também se escreve Tchernobil).
( ) O pior acidente nuclear da história ocorreu
após a explosão de um reator da usina russa
de Stalingrado, na antiga União Soviética.
( ) O derretimento de um reator em uma usina
em Three Mile Island, na França, provocado
por um terremoto, seguido de uma grande
inundação.
( ) A explosão, em junho de 2010, de um reator
na usina nuclear de Tricastin, no Alaska, causada pela queda de um meteorito.

8. Um grupo extremamente atuante tem causado
grande apreensão a governos e grandes corporações em muitos países. Afirma ter atacado os bancos
de dados da Sony, da CIA, do Senado Americano
e, seu braço brasileiro, sites de importantes órgãos
governamentais.
Assinale a alternativa que identifica tal grupo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

LulzSec
Mobile_day
Estrela polar
Sendero Luminoso
Vanguarda popular revolucionária
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9. Leia a notícia:

Noções de Informática

“Mais de 100 membros do Taleban (ou Talibã), armados
com lançadores de foguetes e outras armas sofisticadas, atacaram o posto no Waziristão do Sul […]”. O tiroteio durou mais de três horas, segundo as fontes.

11. Assinale a alternativa correta a respeito da formatação de textos no Microsoft Word 2007.

“Oito soldados foram mortos e outros dez ficaram feridos no ataque. Mais de dez talibãs também morreram
na retaliação”, afirmou um funcionário do setor de
segurança em Peshawar. Outra fonte em Wana, principal cidade do distrito tribal, confirmou o incidente e o
número de mortos. As informações são da Dow Jones.
O Estado de São Paulo, 9/6/2011. Disponível em: http://www.
estadao.com.br/noticias/internacional - Acesso em 3/7/2011.

O Taleban ou Taliban é um grupo fundamentalista e
nacionalista que explora a pobreza e a presença de
forças estrangeiras no país para comandar uma violenta guerrilha contra o governo.
Assinale a alternativa que indica os países onde esse
grupo atua.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

a. (

) O botão
permite modificar a cor dos
caracteres do texto selecionado.

b. (

) O botão
texto.

permite inserir símbolos no

c. ( X ) O botão
permite classificar em ordem
alfabética ou numérica o texto selecionado.
d. (

) A combinação de teclas Ctrl +  formata o
texto selecionado como sobrescrito.

e. (

) A combinação de teclas Ctrl + S formata o
texto selecionado como subscrito.

12. Analise as afirmativas abaixo:
1. Ao enviar uma mensagem de correio eletrônico a partir de um certo endereço, é possível
determinar que respostas a esta mensagem
sejam enviadas para outro endereço.
2. Arquivos contendo documentos de texto,
planilhas eletrônicas, imagens e programas
podem ser enviados como anexos em mensagens de correio eletrônico.
3. Cookies são informações mantidas no servidor
Web a respeito de um usuário, que podem ser
recuperadas quando o usuário acessar novamente o mesmo servidor.
4. O navegador Web pode ser configurado para
não registrar os sites que foram acessados
no computador, garantindo o anonimato do
usuário ao navegar na Web.

Irlanda e Islândia
Índia e Bangladesh
Uzbequistão e Malta
Afeganistão e Paquistão
Mongólia e região Autônoma do Tibet

10. O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou recentemente decisão relacionada aos direitos dos homossexuais que causou grande repercussão.
Essa decisão do STF:
a. ( ) Impede a formação de casais do mesmo sexo.
b. ( ) Torna ilegal a aquisição de bens e direitos por
casais do mesmo sexo.
c. ( ) Determina a obrigatoriedade, a todos os
casais homossexuais, de registro de união
estável.
d. ( ) Proíbe a extensão a casais do mesmo sexo do
regime jurídico de uniões estáveis.
e. ( X ) Estende para casais do mesmo sexo o regime
jurídico de uniões estáveis.

3 questões

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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13. Considere a seguinte planilha do Microsoft Excel:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
resultado produzido pela fórmula:
=SOMA(A1:B5)-MÁXIMO(A1:A5)-MÍNIMO(B1:B5)
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

30
50
380
420
430

Legislação

2 questões

14. De acordo com a Lei Complementar nº 012/97,
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Municipais de Fraiburgo, é correto afirmar:
a. ( ) As férias dos servidores nunca poderão ser
interrompidas.
b. ( ) Os servidores ocupantes de cargos comissionados farão jus ao adicional de serviços
extraordinários.
c. ( ) O trabalho em condições de periculosidade
ou atividades penosas assegura ao servidor
um adicional de 20% (vinte por cento) sobre
seu vencimento básico.
d. ( ) O adicional por tempo de serviço é devido
à razão de 5% (cinco por cento) por ano
de serviço público efetivo no município de
Fraiburgo, incidente sobre o vencimento.
e. ( X ) O adicional de insalubridade ou periculosidade somente será devido quando reconhecidas as condições de periculosidade ou insalubridade por perícia técnica ou por comissão
designada para avaliação das condições de
trabalho.
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15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Fraiburgo, não é condição de elegibilidade para o
mandato de vereador:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a filiação partidária.
a idade mínima de 21 anos.
o pleno exercício dos direitos políticos.
o domicílio eleitoral na circunscrição.
o alistamento eleitoral.
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Conhecimentos Específicos
16. O Indicador de Saúde indica, revela a situação de
saúde (ou um aspecto dela) da população ou de um
indivíduo.
Dos Indicadores de Morbidade, aquele que é mais
utilizado para doenças crônicas de longa duração, que
compreende os casos que estão sendo tratados (casos
antigos), mais aqueles que foram descobertos ou diagnosticados (casos novos), caracteriza o indicador de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Incidência.
Letalidade.
Prevalência.
Taxa de ataque.
Distribuição proporcional.

19. Dentro do Programa de Saúde da Família, são
atribuições exclusivas do médico:
a. (
b.

c.

d.

e.

17. A base legal e jurídica das Diretrizes do Sistema
Único de Saúde foi a (o):
a. ( ) 8a Conferência Nacional de Saúde de 1986.
b. ( ) 9a Conferência Nacional de Saúde de 2002.
c. ( ) Lançamento do Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS) de 1987.
d. ( ) Criação do Programa de Saúde da Família em
1994.
e. ( X ) Promulgação da nova Constituição de 1988,
e sua regulamentação com a Lei Orgânica da
Saúde, em 1990.

18. Não é diretriz e característica do modelo assistencial do SUS:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

(15 questões)

) Participar do processo de territorialização e
mapeamento da área de atuação da equipe.
( X ) Realizar consultas clínicas e procedimentos na
Unidade Local de Saúde e, quando necessário,
no domicílio.
( ) Realizar o cuidado em saúde da população
adscrita, prioritariamente no âmbito da
Unidade de Saúde e no domicílio.
( ) Realizar busca ativa e notificação de doenças
e agravos de notificação compulsória e outros
agravos e situações de importância local.
( ) Responsabilizar-se pela população adscrita,
mantendo a coordenação do cuidado mesmo
quando esta necessita de atenção em outros
pontos do sistema de saúde.

20. São denominadas uretrites não gonocócicas
(UNG) as uretrites sintomáticas, cujas bacterioscopias
pela coloração de Gram e/ou cultura são negativas
para o gonococo.
Vários agentes têm sido responsabilizados por estas
infecções, sendo o agente mais comum:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Neisseria.
Ureoplasma.
Micoplasma.
Escherichia coli.
Proteus miriabilis.

Equidade.
Integralidade.
Universalidade.
Centralização.
Controle social.
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21. Analise as afirmativas abaixo referentes a grupos
das doenças relacionadas de acordo com a classificação proposta por Schilling (1984):
 Grupo I: doenças em que o trabalho é causa
necessária, tipificadas pelas doenças profissionais, stricto sensu, e pelas intoxicações agudas
de origem ocupacional.
 Grupo II: doenças em que o trabalho pode
ser um fator de risco, contributivo, mas não
necessário, exemplificadas pelas doenças
comuns, mais frequentes ou mais precoces
em determinados grupos ocupacionais.
 Grupo III: doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou agravador
de doença já estabelecida ou preexistente.

23. Classicamente, os fatores de risco para a saúde
e segurança dos trabalhadores, presentes ou relacionados ao trabalho, podem ser classificados em cinco
grandes grupos.
São considerados como agentes do grupo ergonômicos e psicossociais:
a. (

b.

c.

Para as doenças relacionadas ao trabalho, cuja relação
causal ou nexo causal é direta e imediata se refere a:

d.

a.
b.
c.
d.
e.

e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Grupo I.
Grupo II.
Grupo III.
Grupos I e II.
Grupos I e III.

22. São exemplos de doenças que têm o trabalho
como causa necessária (Grupo I de Schilling):
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

Silicose e arbestose.
Asma e doenças mentais.
Doença coronariana e câncer.
Varizes de membros inferiores e doenças do
aparelho locomotor.
e. ( ) Bronquite crônica e dermatite de contato
alérgica.
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) Agentes e substâncias, sob a forma líquida,
gasosa ou de partículas e poeiras minerais e
vegetais, comuns nos processos de trabalho.
( ) Ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante, temperaturas extremas (frio e calor),
pressão atmosférica anormal, entre outros.
( ) Vírus, bactérias, parasitas, geralmente associados ao trabalho em hospitais, laboratórios e
na agricultura e pecuária.
( ) Ligados à proteção das máquinas, arranjo
físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos
e outros que podem levar a acidentes do
trabalho.
( X ) Decorrentes da organização e gestão do
trabalho, como, por exemplo: da utilização
de equipamentos, máquinas e mobiliário
inadequados, levando a posturas e posições
incorretas.

24. As doenças otorrinolaringológicas relacionadas
ao trabalho são causadas por agentes ou mecanismos
irritativos, alérgicos e/ou tóxicos. Dentre essas doenças, a causa dos problemas de saúde relacionados ao
trabalho mais frequentes em todo mundo é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Barotrauma.
Otite media supurativa.
Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR).
Perfuração da membrana do tímpano.
Hipoacusia ototóxica.
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25. A norma técnica do INSS (Ordem de Serviço/INSS
no 606/1998) conceitua a síndrome clínica caracterizada por dor crônica, acompanhada ou não de alterações objetivas, que se manifesta principalmente no
pescoço, cintura escapular e/ou membros superiores
em decorrência do trabalho, podendo afetar tendões,
músculos e nervos periféricos. O diagnóstico anatômico preciso desses eventos é difícil, particularmente
em casos subagudos e crônicos, e o nexo com o trabalho tem sido objeto de questionamento, apesar das
evidências epidemiológicas e ergonômicas.
Essa conceituação se refere a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Fibrimatose.
Osteocondrites.
Síndrome cervicobraquial.
Gota induzida pelo chumbo.
Lesões por esforços repetitivos (LER).

26. Assinale a alternativa que indica a doença ou CID
que não está incluída na lista de doenças do sistema
respiratório relacionadas ao trabalho, de acordo com a
Portaria MS no 1.339/1999.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Asma (J45.-)
Cor pulmonale (I27.9)
Rinite crônica (J31.0)
Sinusite crônica (J32.-)
Faringite aguda não-especificada (angina
aguda, dor de garganta) (J02.9)

27. Um dos grupos farmacológicos de escolha para
o tratamento dos Transtornos de Ansiedade são os
Inibidores da Recaptação de Serotonina.
Assinale a alternativa que contém as drogas que pertencem a este grupo farmacológico.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Venlafaxina
Tranilcipromina
Sertralina e paroxetina
Alprazolam e clonazepam
Imipramina e clomipramina

28. Assinale a alternativa que preenche os critérios
diagnósticos para síndrome de abstinência do álcool
((OMS) em pacientes com evidência clara de interrupção ou redução do uso de álcool, após uso repetido,
usualmente prolongado e/ou em altas doses.
a. (
b. (
c. (

) Cefaleia; insônia; icterícia.
) Taquicardia ou hipertensão.
) Tremores da língua, pálpebras ou das mãos
quando estendidas.
d. ( X ) Náusea, ânsia de vômitos ou vômitos; sudorese; agitação psicomotora.
e. ( ) Mal-estar ou fraqueza; alucinações visuais,
táteis ou auditivas transitórias.

29. Os transtornos dissociativos ou de conversão caracterizados por dois ou mais episódios nos quais o humor
e o nível de atividade do sujeito estão profundamente
perturbados; em algumas ocasiões verifica-se uma elevação do humor e aumento da energia e da atividade
(hipomania ou mania) e em outras, um rebaixamento do
humor e redução da energia e da atividade (depressão).
O texto acima refre-se ao(s):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Transtorno afetivo bipolar.
Transtorno depressivo recorrente
Transtornos do humor persistentes.
Episódios depressivos.
Episódio maníaco

30. Pacientes que se apresentam na Unidade Local de
Saúde para avaliação de estados hiperglicêmicos e que
apresentam glicemia de jejum de 8 horas de 120 mg/dL
têm como diagnóstico inicial:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Intolerância à glicose.
Glicemia de jejum alterada.
Diabetes melitus tipo I.
Diabetes melitus tipo II.
Hipoglicemia de jejum.
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