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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 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.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Com exceção de algumas sociedades africanas —1

nas quais as mulheres desempenham papéis importantes na
vida ritual e econômica —, a maior parte das sociedades
humanas permite mais ampla participação na vida cultural4

aos elementos do sexo masculino. Grande parte da vida ritual
do Xingu, por exemplo, é interditada às mulheres. Em alguns
segmentos de nossa sociedade, o trabalho fora de casa é7

considerado inconveniente para o sexo feminino.
É óbvio que a participação de um indivíduo em sua

cultura depende de sua idade. Mas é necessário saber que10

essa afirmação permite dois tipos de explicações: uma de
ordem cronológica e outra estritamente cultural.

Existem limitações que são objetivamente13

determinadas pela idade: uma criança não está apta a exercer
certas atividades próprias de adultos, da mesma forma que
um velho já não é capaz de realizar algumas tarefas. Outras16

questões estão relacionadas com a determinação de limite
entre as classes etárias, ou seja, como separar adolescentes
de adultos sem incorrer em algum tipo de arbitrariedade?19

Roque de Barros Laraia. Cultura – um conceito
antropológico, p. 80-1 (com adaptações).

Acerca da organização das idéias e das estruturas lingüísticas do
texto acima, julgue os itens a seguir.

1 Depreende-se da argumentação do primeiro parágrafo do
texto que a condição social das mulheres no Xingu segue
modelos de sociedades africanas.

2 Na linha 3, o emprego da vírgula depois do travessão
justifica-se por separar a expressão de circunstância
deslocada para o início do período, na qual está incluída uma
explicação.

3 Na linha 6, o uso do sinal indicativo de crase em
“às mulheres” deve-se à presença de artigo definido
feminino e à exigência de que o complemento de
“interditada” seja introduzido pela preposição a. 

4 O emprego do pronome “nossa” (R.7) indica que o autor está
se identificando como participante da “vida ritual do Xingu”
(R.5-6).

5 Segundo as regras de ortografia da língua portuguesa, e sem
que se alterem os sentidos do texto, a palavra “segmentos”
(R.7) também poderia ser escrita como seguimentos.

6 Mantém-se a mesma relação de sentidos entre os termos da
oração, bem como a correção gramatical do texto, ao se
substituir o trecho “para o sexo feminino” (R.8) por pelo sexo
feminino. 

7 A expressão “essa afirmação” (R.11) retoma a idéia de que o
trabalho fora de casa pode ser considerado inconveniente
para as mulheres.

8 Na linha 12, a palavra “ordem” tem o mesmo sentido que na
seguinte frase: O indivíduo recebe do meio influências de
várias ordens.

9 No último período do texto, sugere-se que a determinação de
limites entre as classes etárias se apóia em critérios culturais.

Diferentemente dos anos 70 do século passado, hoje1

não existe mais um padrão da mãe trabalhadora. Cada uma

escolhe a melhor maneira de criar os filhos, dependendo das

condições. Umas trabalham o dia inteiro e se sentem4

realizadas na profissão. Outras argumentam que o bom

mesmo seria trabalhar meio período e estar o outro com a

prole. Existem muitas maneiras de demonstrar proximidade7

com o filho, seja por um telefonema no meio da tarde, seja

saindo um dia mais cedo para ir buscá-lo na escola.

O importante é que, nessa independência feminina,10

a criança continue a ser prioridade e que, seja lá qual for a

escolha da mãe, ela possa crescer em um ambiente de

confiança e segurança.13

Istoé, 9/5/2007 (com adaptações).

A partir das idéias desenvolvidas no texto acima e considerando

os aspectos lingüísticos desse texto, julgue os seguintes itens.

10 Depreende-se da argumentação do texto que, nos anos 70 do

século passado, as mulheres deixavam de trabalhar quando

se tornavam mães.

11 O uso do plural em “Umas” (R.4) e em “Outras” (R.5) respeita

as regras gramaticais porque esses termos fazem referência

à idéia de cada uma das mães que compõem o “padrão da

mãe trabalhadora” (R.2).

12 Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao

se deslocar o pronome átono de “se sentem” (R.4) para

depois do verbo: sentem-se.

13 A supressão da palavra “o” antes de “bom mesmo” (R.5-6)

provocaria incorreção gramatical e prejudicaria a coerência

textual.

14 Na linha 6, o termo “o outro” retoma, por coesão, a idéia

expressa pela palavra “período”.

15 Mantendo-se as relações de sentido originais do texto, seria

correta a inserção de Por isso antes de “Existem” (R.7),

fazendo-se o ajuste na inicial maiúscula.
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O que afasta o brasileiro do trabalho

Em 2006, o governo concedeu 140.000 auxílios-doença acidentários. O benefício é dado a quem precisa se afastar do1

trabalho por, no máximo, quinze dias, em função de problemas de saúde. Uma compilação de estudos da Universidade de Brasília
mostra quais são os males que mais levam os brasileiros a se ausentar do emprego e as ocupações em que esses males são
mais freqüentes.4

dores na região dorsal                             38

A B

INCIDÊNCIA DOS PRINCIPAIS
PROBLEMAS QUE CAUSAM AFASTAMENTO

(a cada 10.000 empregados)

traumatismo do punho ou da mão             28

tendinites                                                        24

traumatismo de joelho ou perna                18

depressão, transtorno bipolar                  15

controladores de vôo

motoristas de caminhão

dentistas

professores

funcionários de hotéis

depressão e estresse

dores musculares

dores nas costas, ombro e braço

problemas de voz

dores nas costas e
problemas nas articulações

Veja, 4/7/2007 (com adaptações).

Com base nas informações do texto e das tabelas acima,

julgue os itens que se seguem. 

16 Está de acordo com as regras gramaticais da língua

e coerente com a argumentação do texto a seguinte

reescrita para o segundo período do texto (R.1-2):

Recebe o benefício quem, por problemas de saúde,

precisa afastar-se do trabalho por, no máximo,

quinze dias.

17 Preservam-se a coerência textual e o respeito às

regras de concordância ao se retirar do texto a

expressão “Uma compilação de” (R.2), usando-se

inicial maiúscula em “estudos” (R.2).

18 A tabela A mostra como foram proporcionalmente

distribuídos, pelos principais problemas que causam

afastamento do trabalho, os auxílios-doença de que

trata o texto inicial. 

19 Os problemas de saúde dos professores registrados

na tabela B correspondem ao terceiro problema

mais freqüente entre os listados na tabela A. 

20 Sendo considerada a afirmação do texto “ocupações

em que esses males são mais freqüentes” (R.3-4), a

tabela B mostra que dentistas e funcionários de

hotéis apresentam problemas de saúde semelhantes

para se afastarem do trabalho.

Um usuário acessou a página web do município de Cariacica, ilustrada na
figura acima, por meio de uma rede ADSL, utilizando o navegador
Internet Explorer, versão 6.0 (IE6), a partir de um microcomputador cujo
sistema operacional é o Windows XP. Com base nessas informações,
julgue os itens a seguir, relativos a Internet, correio eletrônico e
navegadores.

21 Se o referido usuário tiver permissão, ao clicar o link , ele
terá acesso a uma interface da Internet para ler e escrever e-mails

usando o navegador.

22 A figura  indica que o IE6 qualifica a página exibida como
segura. 

23 Se o usuário clicar o botão , a página será recortada e poderá ser
colada em um documento do Word.

24 Utilizando-se o Outlook Express, é possível encaminhar a página do
município de Cariacica anexa a uma mensagem de correio eletrônico.

25 O ADSL é um protocolo que permite a navegação na rede mundial de
forma rápida e totalmente segura.
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Considerando a figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2003, julgue os itens que se seguem.

26 O segundo parágrafo pode ter sido feito por meio dos recursos Copiar e Colar do menu .

27 A palavra “impostos”, que está selecionada no texto, está formatada com letra do tipo normal e tamanho 10.

28 O primeiro parágrafo do texto está formatado com alinhamento esquerdo, enquanto o segundo está com alinhamento justificado.

29 Para fazer a correção da grafia somente no primeiro parágrafo, é suficiente selecioná-lo e clicar a ferramenta .

A figura acima apresenta parte do orçamento participativo da cidade de Cariacica, reproduzido do sítio da prefeitura dessa cidade e
editado no Excel 2003. Considerando essas informações e a referida figura, julgue os seguintes itens.

30 As informações mostradas são insuficientes para se afirmar que o nome do arquivo que contém a referida planilha é Pasta 1.

31 As células A2, A3 e A4 podem ter sido mescladas por meio da ferramenta associada ao botão , que, além disso, possibilita a
formatação de fontes.

32 Para centralizar verticalmente o número 1.209.000,00, é suficiente clicar, sucessivamente, a célula C1 e o botão .
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Com relação a procedimentos para a realização de cópias de

segurança e a sistemas de arquivo, julgue os itens a seguir.

33 Para se criar a cópia de um arquivo de determinada planilha

do Excel, é necessário fazer a compactação do arquivo por

meio do ZIPDriver.

34 Pendrive é um dispositivo de armazenamento constituído por

uma memória flash e um adaptador USB para interface com

o computador.

35 Utilizando-se o Windows Explorer, é possível criar, no

máximo, três subpastas em uma pasta já existente.

Existe uma armadilha, no caminho do Brasil, montada

por quem não tem interesse na construção de um modelo

alternativo de geração de energia. E adotada pelos líderes de

países que integram um eixo de esquerda na América Latina, que

segue de La Paz a Havana, com epicentro em Caracas. Esses

líderes não têm perdido oportunidade de combater o programa

brasileiro de produção de etanol, sob o argumento de que as

terras destinadas ao plantio de cana-de-açúcar poderiam ser

utilizadas para a produção de alimentos.

Os produtores brasileiros de cana estão longe de ser os

heróis descritos pelo presidente Lula. Muitas vezes agridem o

meio ambiente, derrubam matas nativas, ocupam áreas antes

usadas em outras culturas e até mesmo, em alguns casos, utilizam

mão-de-obra em regime próximo ao escravo. Nem sempre os que

arremessam pedras contra o Brasil compraram seus estilingues

nas lojas do Greenpeace. Os ataques à produção de etanol

cresceram depois que o Brasil e os Estados Unidos da América

(EUA) firmaram protocolo de entendimento sobre a criação de

um mercado mundial para o álcool, que pode vir a beneficiar os

dois países — mas também o meio ambiente global.

Marcos Magalhães. Armadilha latina. In: Jornal do Brasil, 27/8/2007, p. D2 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema por ele abordado, além do atual

cenário latino-americano, julgue os itens que se seguem.

36 O fato de ser um grande produtor mundial de petróleo pode

explicar a razão pela qual a Venezuela não vê com bons

olhos o programa brasileiro de produção de etanol.

37 O texto sugere que Bolívia e Cuba incentivam o Brasil a

prosseguir e expandir seu programa de produção de

biocombustíveis.

38 A afinidade ideológica — de esquerda — com o atual

governo brasileiro explica o apoio de Fidel Castro, Evo

Morales e Hugo Cháves às pretensões do Brasil de ampliar

sua produção de álcool combustível. 

39 O presidente Lula chegou a elogiar, com eloqüência, o

papel, na economia brasileira, dos produtores de cana-de-

açúcar.

40 Uma das críticas feitas ao programa brasileiro para a

produção de etanol refere-se à expansão da monocultura

açucareira em prejuízo das áreas disponíveis para a produção

de alimentos. 

41 A tradicional preocupação com o meio ambiente é

característica marcante da agroindústria açucareira

brasileira.

42 Nos últimos anos, o poder público tem desenvolvido

programa de combate a toda e qualquer forma de trabalho

escravo no Brasil.

43 Mencionado no texto, o Greenpeace é uma das mais

conhecidas organizações não-governamentais voltadas para

a defesa do meio ambiente em escala mundial.

44 Infere-se do texto que, na atualidade, nem vantagens

econômicas recíprocas conseguem aproximar Brasil e EUA.

45 Em sua recente viagem ao México e a países da América

Central, o presidente Lula procurou destacar as vantagens da

tecnologia brasileira para a produção de biocombustíveis.

46 Comparado aos combustíveis derivados de petróleo, o etanol

produzido a partir da cana-de-açúcar é menos poluente.

47 Uma forma de atenuar o aquecimento global é a redução do

volume de gases ampliadores do efeito estufa emitidos na

atmosfera.

48 O Brasil é, hoje, o único país a produzir uma fonte de

energia alternativa ao petróleo.

49 Fator de degradação ambiental, as queimadas provocadas

pelo homem foram abolidas no Brasil graças à rígida

legislação adotada pelo país há alguns anos.

50 Por causa de seus efeitos nocivos ao meio ambiente, o

petróleo está deixando rapidamente de ser utilizado no

sistema produtivo mundial.



UnB/CESPE – IPC Caderno Salmão

Cargo 3: Médico Perito Previdenciário – 5 –

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um paciente de 48 anos de idade deu entrada no pronto-

socorro com queixa de dor torácica aguda e intensa e recebeu o

diagnóstico de infarto do miocárdio (com supradesnivelamento

do segmento ST) em parede anterior extensa do ventrículo

esquerdo. 

Acerca dessa situação clínica hipotética, julgue os itens a seguir.

51 A causa mais freqüente dessa doença é a oclusão coronariana

trombótica que ocorre em locais de placas ateroscleróticas.

52 O diagnóstico de infarto do miocárdio somente pode ser

confirmado por meio de cineangiocoronariografia.

53 No tratamento agudo dessa afecção, o ácido acetilsalicílico

é o agente trombolítico de primeira escolha e somente deve

ser utilizado nas primeiras 12 horas após o início da dor

torácica.

54 Entre os distúrbios do ritmo cardíaco, as arritmias

ventriculares são as mais freqüentemente observadas nas

primeiras horas após o infarto do miocárdio.

Uma mulher de 32 anos de idade queixou-se de

nervosismo excessivo, fadiga, fraqueza, tremores de

extremidades, intolerância ao calor, palpitações freqüentes e

ciclos menstruais irregulares. Seu exame clínico revelou:

freqüência cardíaca de 100 bpm, pressão arterial de

135 mmHg × 70 mmHg, pele úmida, tremor fino de

extremidades. Tireóide palpável, com aumento de volume,

indolor à palpação e presença de sopro sistólico na topografia

da tireóide. Exoftalmia leve presente. Ritmo cardíaco regular e

taquicárdico, sem sopros. Pulmões limpos. Abdome sem

anormalidades.

Com base nas informações desse quadro clínico hipotético, julgue

os itens que se seguem.

55 Hipertireoidismo, neurose de ansiedade e mania são

exemplos de diagnósticos diferenciais que devem ser

considerados nesse caso.

56 Na investigação laboratorial dessa paciente, deve-se,

obrigatoriamente, incluir a dosagem dos níveis séricos de

T3, T4 livre e TSH, entre outros.

57 Nessa situação, a presença de sopro sistólico na topografia

da glândula tireóide é um sinal patognomônico de câncer de

tireóide.

Um jovem de 18 anos de idade, procedente de área rural
(sem saneamento básico) e com hábito de andar descalço, com
queixas de fadiga, fraqueza e perda do vigor, apresenta o seguinte
hemograma: contagem de eritrócitos = 3,1 × 106/microlitro de
sangue (faixa da normalidade = 4,5 × 106 a 6,0 × 106/microlitro
de sangue); hemoglobina = 9 g/dL (faixa da normalidade = 13,5
a 17,5 g/dL); hematócrito = 28%; (faixa da normalidade = 40%
a 52%); volume corpuscular médio (VCM) = 65 mícrons cúbicos
(faixa da normalidade = 81 a 99 mícrons cúbicos); concentração
de hemoglobina corpuscular média (CHCM) = 20 g/dL (faixa da
normalidade = 30 a 36 g/dL); leucócitos totais = 7.500/mm3

(faixa da normalidade = 5.000 a 8.000/mm3), com contagem
diferencial de leucócitos normal, exceto por discreta eosinofilia
(6% de eosinófilos – faixa de normalidade entre 2% e 4%),
contagem de plaquetas = 300.000/ mm3 (faixa da normalidade =
200.000 a 400.000 mm3), com contagem de reticulócitos dentro
da normalidade. 

Considerando as informações fornecidas no quadro clínico
hipotético acima, julgue os itens seguintes.

58 Nessa situação, o eritrograma é compatível com anemia
normocítica e normocrômica.

59 Os achados clínicos desse paciente em associação com o
leucograma são suficientes para fechar o diagnóstico de
leucemia mielóide crônica.

60 Nessa situação, a diminuição da produção de fator intrínseco
causador da deficiência de vitamina B12 deve ser
considerada obrigatoriamente. 

61 A ancilostomíase deve ser investigada como uma das causas
dos achados observados no eritrograma desse paciente.

Do ponto de vista de saúde pública, são considerados
sintomáticos respiratórios aquelas pessoas maiores de 15 anos de
idade que procuram os serviços de saúde por qualquer motivo e
apresentam queixas de tosse e expectoração por três semanas ou
mais. Nesses indivíduos, deve-se investigar a presença de
tuberculose pulmonar bacilífera. Acerca dessa doença, julgue os
itens subseqüentes.

62 Trata-se de uma doença infectocontagiosa causada pelo
microrganismo Mycobacterium tuberculosis. 

63 A prova turberculínica (por exemplo, PPD), quando reatora,
isoladamente, indica a presença de infecção ativa e, por isso,
é suficiente para o diagnóstico da tuberculose-doença.

64 Nesse grupo de sintomáticos respiratórios sob investigação,
a constatação de baciloscopia direta do escarro positiva para
bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) e a presença de
padrão radiológico com pequenas densidades nodulares
difusas (padrão miliar) é sugestiva de disseminação
hematogênica e linfática do microrganismo.

65 O uso de quimioterápicos em associação (como, por
exemplo: rifampicina, isoniazida e pirazinamida) é
recomendado para pacientes com tuberculose pulmonar
bacilífera confirmada e que não tenham sido submetidos a
tratamento anterior. 
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Julgue os itens a seguir, a respeito de insuficiência renal

aguda (IRA).

66 A forma mais freqüente de IRA é representada pela

obstrução pós-renal, que ocorre quando há a interrupção do

fluxo urinário que passa por um dos rins, por causas

diversas.

67 Choque cardiogênico, tamponamento cardíaco e embolia

pulmonar são exemplos de condições clínicas que podem

causar IRA em decorrência de redução no fluxo sanguíneo

renal efetivo.

68 Quadros de convulsões, acidose metabólica grave refratária

ao tratamento clínico e pericardite representam algumas das

indicações para realização de tratamento dialítico em

pacientes com IRA.

Com relação ao diabetes melito, julgue os itens subseqüentes.

69 O teste de tolerância a glicose oral é indicado para todos os

pacientes que apresentem níveis glicêmicos maiores ou

iguais a 126 mg/dL (após 12 horas de jejum) em mais de

duas ocasiões.

70 A cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar

hiperglicêmico são formas graves de complicações crônicas

associadas ao diabetes melito.

As lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) constituem

grande problema da saúde pública em muitos dos países

industrializados. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

71 Entende-se LER/DORT como uma síndrome relacionada ao

trabalho, associada obrigatoriamente ao diagnóstico de

alguns quadros neurológicos ou ortopédicos definidos, como

tenossinovites, sinovites ou compressão de nervos

periféricos.

72 Os Ministérios da Previdência Social e da Saúde

relacionaram todos os casos que podem ser considerados

como LER/DORT por meio do Decreto n.º 3.048/1999,

anexo II, e da Portaria n.º 1.339/1999.

73 Kuorinka e Forcier classificam frio, vibrações e pressões

locais sobre os tecidos como fatores de risco para o

desenvolvimento de LER/DORT.

74 Os fatores psicossociais do trabalho são as percepções

objetivas que o trabalhador tem sobre os fatores da

organização do trabalho, por exemplo: considerações

relativas à carreira e ao ambiente social no trabalho.

Excluem, portanto, fatores relacionados à carga física do

trabalho.

75 Um paciente com quadro de ansiedade, angústia, medo e

depressão deverá ter seu diagnóstico de LER/DORT

questionado, em razão das evidências de comprometimento

psiquiátrico.

As alterações auditivas relacionadas ao trabalho dependem de

fatores ambientais e individuais. A respeito desse tema, julgue os

itens que se seguem.

76 O trauma acústico — provocado por lesão dos órgãos

auditivos em conseqüência de exposição aguda a ruído

intenso — é sempre irreversível.

77 A perda auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIR)

resulta da exposição crônica a ruídos excessivos.

78 Os acúfenos, ou zumbidos, são raros nos casos de PAIR e

sugerem erro de diagnóstico.

79 O limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente no

ambiente de trabalho, para jornada de 8 h, é de 65 dB. 

Julgue os seguintes itens, acerca da silicose.

80 A silicose é causada pela inalação de sílica livre cristalina.

81 A silicose é a pneumoconiose de maior prevalência no

Brasil, relacionada às indústrias extrativa e de

beneficiamento de minerais, entre outras. 

82 Em sua fase inicial, a silicose manifesta-se com dispnéia de

esforço e tosse produtiva. À radiologia de tórax, apresenta-se

com opacidades difusas, assimétricas, com predomínio nos

campos inferiores.

83 Uma espirometria com resultado normal afasta o diagnóstico

de silicose.

Para a prevenção de acidentes, é necessário antecipação, para

corrigir possíveis falhas desencadeadoras de eventos indesejados.

Com referência a esse assunto, julgue os próximos itens.

84 Situação de risco pode ser definida como o contexto no qual

determinado risco encontra-se presente, em determinado

momento e processo de trabalho considerado normal, antes

que um efeito ou disfunção mais grave ocorra.

85 A visão científica moderna revela que acidentes e doenças

relacionadas ao trabalho são expressões de riscos existentes

nos processos de trabalho.

86 O gerenciamento de riscos deve ter como foco principal a

prevenção, tomando como base os condicionantes

macroestruturais e subjacentes das situações de risco. A

atuação sobre as causas imediatas dos infortúnios, no

entanto, compete à área de análise de acidentes, como a

CIPA e o SESMT.

87 A atuação preventiva por meio de intervenções técnicas do

tipo soluções de regulação ou gestão incluem reprojeto dos

meios de produção, além de equipamentos de proteção

coletiva e individual.
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Julgue os itens seguintes, considerando os preceitos expressos nas

normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

88 O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

(PCMSO) deverá considerar as questões incidentes sobre o

indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o

instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da

relação entre sua saúde e o trabalho.

89 Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO,

zelar pela sua eficácia e custear todos os procedimentos

relacionados ao PCMSO são obrigações do empregador.

90 Todo estabelecimento deverá estar equipado com material

necessário à prestação dos primeiros socorros, que deverá

ser armazenado em local adequado e aos cuidados de pessoa

treinada para esse fim.

91 Os empregadores deverão informar os trabalhadores de

maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais

que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os

meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para

proteger-se dos mesmos.

92 Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e

em Medicina do Trabalho (SESMT) deverão manter

entrosamento permanente com a Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (CIPA), dela valendo-se como

agente multiplicador, e deverão estudar suas observações e

solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas.

93 Os tanques de armazenagem de líquidos combustíveis devem

ser construídos, preferencialmente, de aço ou de concreto.

Julgue os seguintes itens com base nas determinações da

Consolidação das Leis do Trabalho.

94 Compete às secretarias estaduais e municipais do trabalho

promover a fiscalização do cumprimento das normas de

segurança e medicina do trabalho.

95 Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem

prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela

autoridade regional competente em matéria de segurança e

medicina do trabalho.

96 Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural,

compatível com o serviço realizado. Quando esta não

preencher as condições de conforto térmico, a ventilação

artificial será obrigatória.

Com relação a acidente de trabalho, julgue os itens que se

subseguem.

97 É considerado acidente do trabalho o que ocorre pelo

exercício do trabalho a serviço da empresa,

independentemente de haver lesão corporal ou perturbação

funcional.

98 O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela

perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo

entre o acidente e a lesão; a doença e o trabalho ou a causa

mortis e o acidente.

99 Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação têm o

nexo técnico epidemiológico estabelecido por lei com

circunstâncias relativas às condições de trabalho.

100 A doença degenerativa e a inerente a grupo etário não são

consideradas doenças do trabalho.

Um paciente de 21 anos de idade, dependente de um servidor

público, foi submetido a perícia para avaliação de deficiência e

nível de incapacidade para a vida independente e para o trabalho.

A junta médica concluiu que o paciente:

• não tem aptidão para o trabalho, 

• tem alteração na fala, 

• necessita acompanhamento nas atividades de vida diária, 

• tem marcha livre e normal, 

• não concluiu o estudo básico,

• tem controle esfincteriano preservado,

• não necessita cuidado permanente de terceiros, 

• apresenta capacidade de socialização precária, mas com

desenvolvimento motor razoável,

• não apresenta quadro psiquiátrico.

Com base nos dados acima, julgue os itens que se seguem.

101 O paciente apresenta quadro de oligofrenia ou deficiência

mental leve.

102 O paciente apresenta incapacidade moderada para o

trabalho.

103 Essa perícia deve ter conclusão do tipo 3, segundo os

critérios do INSS.
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Acerca dos critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de

Cardiologia para se classificar um quadro cardiológico como

cardiopatia grave, julgue os itens a seguir.

104 Um paciente com fração de ejeção do ventrículo esquerdo

menor que 35% do volume ventricular diastólico final é

classificado como cardiopata grave.

105 Do ponto de vista exclusivamente de cifras, é

considerada grave a hipertensão arterial maior que

200 mmHg × 115 mmHg, independentemente de se

instituir tratamento adequado.

106 São classificadas como cardiopatias graves a insuficiência

cardíaca e(ou) coronária enquadrada nas classes II e III da

classificação da NYHA e, eventualmente, as da classe I,

na dependência da idade, da atividade profissional e da

incapacidade de reabilitação.

Um pesquisador identificou que, em determinada empresa, foram

feitas 60 perícias de atestado médico no mês de julho de 2007.

Nessas perícias, 57 atestados foram homologados sem alteração;

dois tiveram o tempo de afastamento reduzido de 2 para um dia,

cada; um atestado não foi homologado. Com base nesses dados,

julgue os itens subseqüentes.

107 A incidência de afastamentos nessa empresa foi superior ao

esperado.

108 As juntas médicas responsáveis pelas perícias que alteraram

o período de afastamento dos atestados extrapolaram sua

competência legal.

Julgue os seguintes itens acerca do perfil profissiográfico

previdenciário (PPP). 

109 Entre outros objetivos, o PPP visa garantir os direitos do

trabalhador decorrentes da relação de trabalho e a proteger

a empresa contra ações judiciais indevidas.

110 O PPP deverá ser emitido pela empresa empregadora, tanto

no caso de empregado quanto no caso de cooperado filiado

a uma cooperativa.

111 A empresa será multada se não mantiver o PPP atualizado ou

não o fornecer ao empregado no encerramento do contrato

de trabalho. 

Julgue os itens a seguir, considerando a regulamentação em

vigor no Brasil.

112 A assistência à saúde do servidor público compreende

apenas a assistência médica, hospitalar e ambulatorial, e

deverá ser prestada por órgão específico do poder a que o

servidor estiver vinculado. 

113 A emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade

laboral para fins previdenciários e a inspeção de ambientes

de trabalho para fins previdenciários são competências dos

ocupantes dos cargos de perito médico da previdência social

e de supervisor médico-pericial.

114 A reversão, que é o retorno à atividade de servidor

aposentado por invalidez quando forem declarados

insubsistentes os motivos da aposentadoria, ocorrerá no

mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.

115 Os códigos dos benefícios auxílio-doença previdenciário e

acidentário são B-91 e B-31, respectivamente.

116 A seguridade social tem por princípios e diretrizes

a universalidade da cobertura e do atendimento;

a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às

populações urbanas e rurais e a seletividade e

distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

117 A previdência social é organizada sob a forma de regime

geral, de caráter contributivo e de filiação facultativa.

118 Para que a aposentadoria por invalidez seja concedida, é

necessário que o segurado esteja em gozo de auxílio-doença

e, durante esse gozo, seja considerado incapaz para o

trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de

atividade que lhe garanta a subsistência.

119 A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao

filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, mesmo que

a incapacidade sobrevenha por motivo de progressão ou

agravamento dessa doença ou lesão.

120 Os médicos peritos da previdência social terão acesso aos

ambientes de trabalho e a outros locais onde se encontrem os

documentos referentes ao PCMSO e ao programa de

prevenção de riscos ocupacionais (PPRA).




