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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os próximos itens, com relação a aspectos gerais da

medicina.

51 O exame de holter permite aferir a pressão arterial contínua

dos pacientes por vinte e quatro horas ou mais.

52 A manobra de Valsalva representa um tipo de estimulação

vagal.

53 Na população em geral, é mais prevalente a ocorrência de

diabetes melito tipo 1 que de diabetes melito tipo 2.

54 Em paciente com ansiedade aguda, é comum o

desenvolvimento de quadro de acidose respiratória.

55 Em pacientes com cirrose descompensada, a perda de peso e

a ocorrência de icterícia e ascite são comuns.

Em relação a situações de urgência clínica, julgue os itens a seguir.

56 A insuficiência obstrutiva ou pós-renal é a principal causa de

insuficiência renal aguda.

57 A ocorrência de espondilite, eritema nodoso e esteatose

hepática é comum em pacientes portadores de retocolite

ulcerativa.

58 O objetivo inicial do tratamento do choque é a recuperação do

débito cardíaco.

59 A infestação por Ascaris lumbricoides pode determinar um

quadro de urgência cirúrgica nos pacientes.

60 A infecção por Pseudomonas aeruginosa causa mais

pneumonia comunitária que pneumonia em pacientes

hospitalizados.

Acerca dos princípios de epidemiologia, julgue o item subsecutivo.

61 Em um estudo epidemiológico transversal, o número de casos

de uma doença existente em determinada população indica a

medida de incidência dessa doença.

Julgue os itens de 62 a 67, relativos a diversos tipos de condições

clínicas.

62 A Malassezia furfur, quando presente na pele em grande

quantidade, pode causar pitiríase versicolor.

63 A capacidade de memória e a especificidade dos linfócitos T

e B são fundamentais para o estabelecimento da imunidade

adquirida.

64 Por meio da tonometria, é possível diagnosticar lesões de

fundo de olho que fundamentam o diagnóstico de hipertensão

arterial e de diabetes melito.

65 O hipotireoidismo representa uma causa importante para

a ocorrência de exoftalmia.

66 A convulsão é o sintoma mais comum em pacientes com

hipertensão intracraniana. 

67 Nos casos de febre reumática, a artrite migratória não deixa

comumente sequelas nas articulações.

No que se refere a situações clínicas que ocorrem em ambulatórios

de saúde do trabalhador, julgue os itens subsequentes.

68 Em caso de paciente que apresente dor intensa, edema e

cianose em membro inferior acometido de varizes, deve-se

suspeitar de trombose venosa profunda.

69 A tromboangeíte obliterante acomete principalmente os vasos

arteriais calibrosos, como, por exemplo, a aorta.

70 Em pacientes portadores de anemia falciforme, é comum a

ocorrência de hemólise.

71 O hiperaldosteronismo primário é uma causa comum para a

ocorrência de edema com retenção de sódio.

72 A hemoptise é um fenômeno raro nos pacientes portadores de

bronquiectasia.

73 Os pacientes portadores de pneumotórax apresentam

expansibilidade torácica e frêmito toracovocal aumentados à

palpação.

74 Há correlação entre o tabagismo e o desenvolvimento de úlcera

péptica.

Julgue os seguintes itens, referentes ao estresse térmico a que estão

expostos os trabalhadores rurais.

75 A ergonomia de concepção, ao projetar novas tecnologias para

minimizar a exposição do trabalhador rural ao risco térmico,

promove melhoramentos nos equipamentos de proteção

individuais (EPIs), sendo considerada a melhor forma de

prevenção a esse risco.

76 O estresse térmico é considerado um agente ergonômico.

77 A catarata que acomete o trabalhador rural é causada pela

exposição deste aos raios ultravioletas (UVE).

78 A síncope que acomete o trabalhador rural em função de sua

exposição ao calor é considerada uma doença ocupacional.

79 A limitação do tempo de trabalho, com a implementação do

tempo de repouso, é uma das principais medidas preconizadas

para a diminuição do risco do estresse térmico.

 



||137FUB15_005_06N492144|| CESPE | CEBRASPE – FUB – Aplicação: 2015

Problemas na organização do trabalho podem gerar sofrimento

mental. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem.

80 O alcoolismo crônico, que acomete profissionais nas mais

diversas áreas de atuação, pode ser considerado uma doença

ocupacional.

81 O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) caracteriza-se

por sentimentos de desgaste emocional, esvaziamento afetivo

e sentimento de diminuição da competência no trabalho.

82 Quanto ao nexo causal, a síndrome de Bournout pode ser

corretamente identificada no grupo II da classificação de

Schilling.

83 Alterações emocionais decorrentes de assédio moral têm nexo

causal presumido.

A LER/DORT, uma síndrome relacionada ao trabalho, é

caracterizada pelo aparecimento de vários sintomas, concomitantes

ou não, como dor, parestesia, sensação de peso e fadiga. Com

relação a essa síndrome, julgue os próximos itens.

84 A suspeita de LER/DORT devidamente embasada na avaliação

clínico-ocupacional é suficiente para solicitar à empresa a

emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT).

85 A alta repetitividade, um dos fatores de risco para os casos de

LER/DORT, corresponde a atividades que são cumpridas em,

no máximo, noventa segundos.

86 A síndrome do dedo branco (white finger) está relacionada à

exposição ao frio.

87 A bursite pré-patelar bilateral, que frequentemente acomete o

ladrilheiro, é considerada uma LER/DORT.

88 Os quadros de LER/DORT são considerados ergopatias.

89 A manobra de Filkenstein positiva é patognomônica para o

diagnóstico da síndrome de De Quervain.

Em 2005, foi publicada, no Diário Oficial da União, a portaria

n.º 485/2005, do Ministério do Trabalho e Emprego, referente

à norma regulamentadora n.º 32, que estabelece ações de segurança

e saúde no trabalho realizado em serviços de saúde. Entre as

disposições dessa norma estão os agentes biológicos aos quais o

profissional de saúde pode estar exposto em suas atividades

laborais. A propósito desse assunto, julgue os itens de 90 a 94.

90 Os príons são partículas proteicas infecciosas com potencial

para causar doenças ocupacionais ou do trabalho.

91 Uma das principais medidas de prevenção contra a hepatite B

é a vacinação pré-exposição, indicada para todos os

profissionais da área de saúde, mas contraindicada para a

gestante e para a lactante.

92 Em casos de acidentes de trabalho com material
perfurocortante durante o atendimento a indivíduo soropositivo
para HIV, há indicação de início da quimioprofilaxia com
retrovirais, de uma a duas horas após o acidente, durante seis
meses.

93 Considere que um profissional de saúde de estabelecimento
particular em área rural, três semanas após sofrer acidente
perfurocortante no trabalho, tenha desenvolvido infecção
tetânica, vindo a falecer por esse motivo. Nesse caso, existe um
nexo concausal superveniente e, após a CAT inicial, deve-se
comunicar o óbito com a CAT de comunicação de óbito.

94 Considere que um agente de saúde, que trabalhe na prevenção
contra a dengue em área endêmica, tenha apresentado febre
alta e dores articulares, com diagnóstico de febre chikungunya.
Nesse caso, como se trata de doença ocupacional, deverá ser
emitida a CAT.

Julgue os itens subsequentes, acerca de acidentes de trabalho e da
avaliação do nexo causal entre doença e trabalho.

95 A abordagem ergonômica na análise de acidentes enfatiza a
importância de se levar em consideração a distinção entre
trabalho prescrito e trabalho real, podendo o descumprimento
dessa diferença gerar equívocos nessas análises.

96 Conforme o método de árvore de causas, que analisa os
motivos dos acidentes do trabalho com base em questionários
pré-elaborados, o acidente é fenômeno decorrente de um fator
principal, que geralmente é ato inseguro do trabalhador, isto é,
falha humana.

Julgue os itens a seguir, relativamente a competências dos
profissionais que atuam na área de saúde e segurança do trabalho.
Nesse sentido, considere que a sigla SESMT, sempre que utilizada,
refere-se a Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho.

97 Caso, na localidade, não exista médico com especialização em
medicina do trabalho, o empregador poderá indicar outro
profissional do SESMT para coordenar o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

98 Tanto para a composição do SESMT quanto para a da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) devem
ser considerados a quantidade de trabalhadores e o grau de
risco da empresa.

99 Considere que, em uma empresa, haja risco de agressão à
saúde do trabalhador. Nesse caso, dos médicos que prestam
assistência ao trabalhador, somente o especializado em
medicina do trabalho poderá atuar junto à empresa para
eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e
organização do trabalho.

100 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
pode ser elaborado por qualquer profissional do SESMT, ao
passo que o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) deve  ser elaborado por médico do
trabalho.
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A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), publicada

pela Organização Mundial da Saúde, vem despertando grande

interesse em profissionais da área de saúde do trabalhador. A

respeito desse assunto, julgue os itens subsecutivos.

101 A Classificação Internacional de Doenças–10 (CID–10) é um

modelo dinâmico e, juntamente com as divisões da CIF —

funcionalidade e fatores contextuais —, pode descrever

qualquer estado de saúde ou de funcionalidade.

102 A CIF apresenta uma concepção biomédica essencialmente

centrada no indivíduo portador de deficiência.

103 No contexto da CIF, observa-se uma lacuna entre capacidade

e desempenho, a qual reflete a diferença entre os impactos do

ambiente uniforme e os do ambiente habitual, fornecendo

orientação útil acerca do que pode ser modificado no ambiente

do indivíduo para melhorar seu desempenho.

Acerca da epidemiologia dos acidentes de trabalho, julgue os itens

que se seguem.

104 A comunicação de acidentes do trabalho (CAT), apesar de ser

um instrumento com finalidade securitária, oferece dados

importantes para notificação de agravos à saúde dos

trabalhadores, decorrentes de sinistros classificados com base

na classificação de Schilling: acidente típico, acidente de

trajeto, doença ocupacional e doença profissional.

105 Para determinada empresa, no cálculo dos indicadores

epidemiológicos a taxa de gravidade e taxa de mortalidade e o

coeficiente de letalidade, o denominador comum é o número de

trabalhadores da empresa, em um período delimitado.

106 Teoricamente, os sistemas de informações sobre acidentes do

trabalho no Brasil deveriam gerar dados suficientes para

estudos epidemiológicos, mas, na prática, esses sistemas

mostram-se parciais, não se relacionam entre si e não cobrem

a totalidade de trabalhadores.

A nanotecnologia, que trará impacto em todas as esferas de

produção, também poderá repercutir na saúde do trabalhador. Em

relação a essa nova tecnologia, julgue os itens de 107 a 110.

107 É um fator preocupante o fato de serem as partículas geradas

pela nanotecnologia inéditas na história da humanidade, sendo

totalmente desconhecido seu potencial na saúde do

trabalhador.

108 Um fato a ser considerado, no que diz respeito à saúde do

trabalhador, é que as propriedades das partículas nanométricas

são regidas pelas leis da física quântica, e não pela física

clássica, e sua produção está sujeita à geração de outras

partículas residuais que podem ser tóxicas.

109 Enquanto os materiais químicos clássicos levam à produção de

radicais livres, que geram estresse oxidativo, os

nanocompostos e as nanopartículas atuam de maneira distinta:

alcançam estruturas intracelulares, como as mitocôndrias, e até

mesmo o núcleo, causando a morte celular.

110 O sistema respiratório é, na esfera ocupacional, a principal via

de absorção de substâncias químicas tóxicas. A toxicidade

dessas substâncias dependerá do tamanho e do formato das

partículas, bem como de sua interação com o processo de

fagocitose pulmonar.

O Congresso Nacional, após longa discussão, elaborou

projeto de lei que regulamenta a jornada de trabalho dos

caminhoneiros. Estudos com motoristas de caminhão mostram que

cerca de um terço deles já cochilou no volante, número que

aumenta para 80% quando se refere a motoristas que trabalham em

horários não usuais. Para esses trabalhadores, pode-se dizer que a

sonolência e os baixos níveis de alerta estão entre as principais

causas de acidentes.

Tendo como referência inicial o texto acima, julgue os itens a

seguir.

111 A duração da jornada de trabalho é uma variável ergonômica

da organização do trabalho. No caso dos motoristas de

caminhão que fazem longas viagens, a sonolência excessiva

diurna é uma forte evidência do reflexo na saúde de

prolongada jornada de trabalho.

112 A obesidade, fator de risco tanto para a síndrome da apneia

obstrutiva do sono quanto para doenças cardiovasculares, é

predominante entre os motoristas de caminhão com regime de

trabalho por turno, devido à privação do sono.

113 Em face da possibilidade de extensão da nocividade do

trabalho para além do posto de trabalho, caso um motorista de

caminhão que transporte carga perigosa cochile ao volante e

provoque acidente com grandes repercussões, as vítimas terão

direito ao benefício acidentário do INSS, decorrente de um

acidente de trabalho.

114 Medidas como terapia de luz intensa, administração de

melatonina e reorganização das escalas de trabalho são

importantes para minimizar os efeitos nocivos do trabalho

noturno; entretanto, a implantação formal de horários de

cochilos noturnos está contraindicada, dada a comprovação de

que essa medida aumenta o risco de acidentes após o despertar

do cochilo.

115 Caso um motorista de caminhão, em serviço  durante o

transporte de uma carga, sofra acidente devido a um cochilo,

o acidente será considerado acidente de trajeto, de acordo com

a legislação pertinente.
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De acordo com o Caderno de Atenção Básica n.º 5 – Saúde do

Trabalhador, do Ministério da Saúde (2002), trabalhador é toda

pessoa que exerce atividade de trabalho, independentemente de

estar inserido no mercado formal de trabalho, inclusive na forma de

trabalho familiar e(ou) doméstico. A partir dessas informações,

julgue os itens de 116 a 118, acerca da Previdência Social:

funcionamento, legislação e conduta médico-pericial.

116 Com a recente emenda constitucional que igualou o direito das

empregadas domésticas aos direitos dos demais trabalhadores,

o benefício previdenciário denominado auxílio-acidente foi

estendido a todos os trabalhadores.

117 Na avaliação médico-pericial, devem ser considerados o

objetivo da perícia e as características médicas e legais do

trabalhador. Assim, é possível que o benefício previdenciário

auxílio-doença seja concedido a um trabalhador portador de

determinada patologia, e não a outro com a mesma patologia,

ocupante do mesmo cargo, sem que o médico-perito incorra em

discriminação profissional.

118 Considere que, devido a complicações, determinado

trabalhador necessite prorrogar sua licença para tratamento de

saúde de três para seis dias. Nesse caso, o médico-perito

poderá conceder a prorrogação mesmo sem novo atestado

emitido pelo médico assistente.

Julgue os itens seguintes, acerca de carga de trabalho, organização

do trabalho e trabalho sob pressão temporal.

119 Os limites de tolerância contribuíram para evitar doenças

provocadas por fatores com riscos estabelecidos por avaliação

quantitativa. A tendência atual é também estabelecer limites de

exposição para riscos com avaliação qualitativa.

120 Se o trabalhador, em ciclo de trabalho diário normal,

apresentar quadro de fadiga, os processos de trabalho, do

ponto de vista ergonômico, deverão ser revistos.
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PROVA DISCURSIVA 

• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto
escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito no local especificamente determinado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Dos 3.209 brasileiros presos no exterior em 2013, 963 (30% do total) eram suspeitos de traficar

drogas. Em números absolutos, 1.108 brasileiros presos se concentram na Europa. Desses, 496 estão

atrás das grades por tráfico. Além dos dois brasileiros na Indonésia — Marco Archer, que já foi executado,

e Rodrigo Gularte, que aguarda execução no corredor da morte —, não há outros condenados à pena de

morte no exterior. Ao todo, há brasileiros presos em trinta e nove países. O levantamento também revela

que o tipo de crime cometido por brasileiros muda conforme o continente. Em todos eles, há a incidência

do tráfico de drogas e do homicídio.

O Globo. 20/1/2015. p.5 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

AS DROGAS ILÍCITAS E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< as drogas na sociedade contemporânea; [valor: 6,50 pontos]

< o negócio lucrativo das drogas; [valor: 6,50 pontos]
< o narcotráfico e o crime organizado global. [valor: 6,00 pontos]
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