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CADERNO DE PROVAS – PARTE II
De acordo com o comando a que cada um dos itens de 86 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A dengue é uma doença febril que se apresenta de forma benigna

ou grave, dependendo de algumas variáveis. Acerca desse

assunto, julgue os itens a seguir.

86 A dengue é uma das mais significativas arboviroses que

afeta o ser humano.

87 O fato de a suscetibilidade ao vírus da dengue não ser

universal constitui um dos principais fatores de controle da

doença. E a possibilidade de desenvolvimento de uma vacina

é restrita, uma vez que a imunidade não é permanente.

88 A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica as

formas de febre hemorrágica da dengue em cinco categorias,

de acordo com o grau de gravidade, que varia entre ausência

de hemorragia detectável e choque profundo.

Cerca de 10% dos atendimentos em ambulatórios de clínica geral

e 30% dos atendimentos em ambulatórios de neurologia são

motivados por quadros de cefaléia. Entre esses, a cefaléia

migraine (CM), também conhecida como hemicrania ou

enxaqueca, representa um dos quadros mais relevantes. Acerca

desse assunto, julgue os seguintes itens.

89 A CM é uma das formas mais comuns de cefaléia primária,

acometendo cerca de 15% da população geral, com

prevalência estimada três vezes maior em mulheres que

em homens.

90 O abuso de medicações analgésicas não está associado à

evolução do quadro de CM para um padrão de dor quase

diário, com sintomas em mais de quinze dias do mês.

91 De acordo com a OMS, a CM é a uma das principais causas

de incapacidade para o trabalho.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da leucemia linfóide
crônica (LLC), tipo de leucemia mais freqüente no ocidente.

92 Cerca de metade dos pacientes diagnosticados no estádio
inicial da LLC evoluem agressivamente, com rápida
progressão e morte prematura.

93 Estudos sobre quimioimunoterapia para LLC têm
apresentado resultados pouco promissores.

94 É indicado tratamento de suporte, incluindo vacinação contra
agentes infecciosos e correção de anemia.

Determinada empresa, com cem empregados, apresentou
quinze novos casos de alergia respiratória no mês de junho de
2008, após iniciar o uso de novo produto químico para a limpeza
do ambiente de trabalho. Desses, doze já referiam história de
asma brônquica e quadros alérgicos prévios. Todos os pacientes
afirmaram haver relação entre seus quadros clínicos e a utilização
do novo produto de limpeza. Os quinze pacientes em questão
apresentaram 45 dias totais de ausência ao trabalho no mês de
junho de 2008.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem.

95 A prevalência de alergia respiratória na referida empresa, no
mês de junho, foi de 15%.

96 Mesmo sem se saber a incidência prévia de afecções
respiratórias na empresa, em face do grande número de casos
registrados no mês de junho de 2008, é correto afirmar que
a situação descrita consiste em uma epidemia. 

97 A média e a mediana de afastamentos por alergia respiratória
em junho de 2008, na empresa, foi de três dias.

98 No caso de a empresa exercer atividades burocráticas que
não envolvam riscos químicos, os casos de alergia
respiratória registrados não poderão ser classificados como
acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.

99 Os pacientes que já tinham história prévia de asma brônquica
e apresentaram alergia respiratória no mês de junho de 2008
podem ser enquadrados no grupo III de Schilling.

100 Nos casos de alergia respiratória registrados na empresa, o
nexo técnico epidemiológico está firmado.

101 Para os casos de alergia respiratória registrados na empresa,
deverão ser emitidas CATs apenas para os empregados que
negaram história prévia de asma brônquica.
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Julgue os próximos itens, que tratam de riscos ocupacionais.

102 A principal via de ingresso dos agentes químicos no

organismo é a cutânea. Além dessa, há também as vias

inalatória e digestiva.

103 A exposição aguda ao benzeno causa depressão do sistema

nervoso central.

104 O ultra-som consiste em uma vibração mecânica de um meio

elástico, produzida na forma de expansões e compressões

alternadas.

105 Os componentes determinantes para a definição do tipo de

vibração são freqüência, duração e sentido.

Acerca das doenças ocupacionais, julgue os itens a seguir.

106 Sexo, idade e etnia são algumas das causas indiretas ou

fatores predisponentes para o desenvolvimento de

dermatoses ocupacionais.

107 As úlceras causadas por exposição ao cromo

desenvolvem-se, preferencialmente, em regiões secas do

tegumento.

108 A perda auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIR) é

causada exclusivamente pela degeneração das células

ciliadas do órgão de Corti. 

109 Pneumoconiose por abrasivos é causada pela exposição

inalatória a poeiras de abrasivos, como alumina ou carbeto

de silício.

O INSS define LER/DORT como uma síndrome relacionada ao

trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas,

concomitantes ou não. A respeito desse tema, julgue os itens

que se seguem.

110 Os fatores de risco para as LER/DORT estão relacionados

com o grau de adequação do posto de trabalho à zona de

atenção e à visão, com o frio, as vibrações e as pressões

locais sobre os tecidos e com as posturas inadequadas,

entre outros.

111 O diagnóstico de doenças do colágeno descaracteriza o

quadro de LER/DORT.

112 A síndrome do desfiladeiro torácico está associada com

atividades que impliquem compressão sobre o ombro, flexão

lateral do pescoço ou elevação do braço.

O trabalho em turnos ocorre para assegurar a continuidade da

produção. No que concerne a esse tema, julgue os itens

subseqüentes.

113 Os trabalhadores que cumprem turnos fixos tendem a

apresentar mais alterações de saúde que os que cumprem

turnos alternados, pois o período de descanso é menor.

114 A gênese dos agravos à saúde decorrentes do trabalho em

turnos é influenciada também pela exposição a fatores

ambientais peculiares.

115 O trabalho em turnos está associado a aumento na secreção

de catecolaminas e corticosteróides pelo organismo dos

trabalhadores sujeitos a essa situação.

Segundo as prescrições das normas regulamentadoras do

Ministério do Trabalho e Emprego, julgue os próximos itens.

116 As empresas que optarem por serviço único de engenharia e

medicina — que integre os Serviços Especializados em

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho com

outros serviços de medicina ou engenharia existentes —

ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da

Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho um

programa bienal de segurança e medicina do trabalho a ser

desenvolvido até o dia 30 de março.

117 A empresa que possuir, em um mesmo município, dois ou

mais estabelecimentos, deverá constituir CIPA única, cuja

sede se situará no maior estabelecimento, assegurando a

presença de representantes em todos os outros e mantendo a

proporcionalidade do número de trabalhadores.

118 Para fins de comercialização de equipamentos de proteção

individual, o certificado de aprovação terá validade de, no

máximo, três anos.

119 O trabalhador que atua na produção, no transporte, no

processamento e armazenamento de gás liquefeito fará jus à

percepção de adicional de 30%, incidente sobre o salário,

sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou

participação nos lucros da empresa.

120 Os trabalhadores dos serviços de saúde com feridas ou

lesões nos membros superiores só poderão iniciar suas

atividades após avaliação médica obrigatória, com emissão

de documento de liberação para o trabalho.




