CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
CONCURSO PÚBLICO
Edital CMBH n o 01/2004

MÉDICO DO TRABALHO
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém os testes de Língua Por tuguesa e Conheci
mentos Específicos.
(O teste de Redação compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste
caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou pr eta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reser
vada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procu
rando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alter
nativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasu
rada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização do conjunto de testes da pro
va para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcrição
das respostas para a Folha de Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUNDEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez)
questões de Língua Por tuguesa e 30 (trinta) questões de Conhe
cimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá

qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Ø LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionamse com o texto abaixo. Leia atenta
mente todo o texto antes de responder a elas.

PUNIR OS BANQUEIROS,
NÃO OS TRABALHADORES
J.K. GALBRAITH
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O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI basei
ase firmemente no que tenho visto no século que está terminando. Nas grandes ci
dades urbanas dos países industrializados ainda existem ilhas de privação, especial
mente nos Estados Unidos. A desigualdade é a condição básica.
A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das con
dições daqueles que agora vivem em privação. Nada nega tanto o prazer da vida, e
na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro. Ou algo perto
disso. Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos. Se alguns não traba
lham, que seja. Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o
lazer.
No mundo, há populações grandemente empobrecidas. Pessoas são assim: elas
sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer que estejam. Como
seres humanos, devem ser objeto de nossa compaixão e de nosso auxílio, nossa aten
ção.
Devemos também, agora, reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns
países sem nenhum governo, ou com governos cruéis, inegavelmente ruins ou in
competentes, que se recusam a qualquer esperança de bemestar. Nos anos à frente,
deve haver um procedimento pelo qual uma ONU fortalecida suspenda a soberania
de países cujos governos estejam destruindo seus povos. Não podemos, com a cons
ciência tranqüila, continuar a aceitar tal crueldade de décadas, como foi experimen
tada, e ainda é, no Congo. E em outros lugares. E mais genericamente, deve haver
disposição e ampla ajuda econômica dos países afortunados para os pobres.
Outros problemas devem ser resolvidos. O capitalismo ainda se presta à instabi
lidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua
forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim
para a bolha de Wall Street, nos Estados Unidos. Para sanar o problema, socorremos
financeiramente os banqueiros e industriais mais propensos à insanidade causativa.
Isso significa restringir a ajuda àqueles que mais sofrem com o desastre. Assim é a
oratória. Assim o Fundo Monetário Internacional, que socorre os banqueiros e exe
cutivos de empresas responsáveis pela crise, exige restrições orçamentárias à custa
dos trabalhadores e do povo. Devemos ter o FMI, mas de uma forma mais compas
siva, mais socialmente eqüitativa. Aqui, desnecessário dizer, anseio por ver uma
mudança.
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Por fim, todos os economistas devem, como todos os cidadãos interessados,
35 deixar de lado considerações triviais para pensar e agir de forma a dar um fim ao
maior dos perigos. Isto é, o da devastação nuclear. A ocorrência mais profunda dis
so, no último século, foi o desenvolvimento de meios para destruir toda a vida do
Planeta. Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nuclea
res, notavelmente as dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aguarda apenas a autori
40 zação de algum político insano ou seus representantes militares. Já vivemos a amea
ça. Nenhum economista pode se refugiar profissionalmente do perigo onipresente e
esmagador da destruição nuclear. Ninguém pode.
GRIFFITHS, Sian (Org.). Previsões (30 grandes pensadores investigam o futuro).
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. p. 189191.

Questão 01
É CORRETO afirmar que, no texto lido, o autor NÃO defende
A) a intervenção externa em certos países.
B) a simpatia para com os carentes.
C) a supressão das atividades do FMI.
D) o fortalecimento do papel da ONU.

Questão 02
“Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência
total de dinheiro.” (linhas 67)
É CORRETO afirmar que essa declaração provém de um indivíduo inserido no contexto
de determinada
A) corrente de sistema filosófico.
B) crença de seita religiosa.
C) ideologia de estudos sociais.
D) linha de pensamento econômico.
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Questão 03
“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 910)
É CORRETO afirmar que, considerandose o que está expresso no trecho anterior à frase
transcrita, esta se configura como uma
A) controvérsia.
B) exemplificação.
C) justificativa.
D) retaliação.

Questão 04
“O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como
ocorre atualmente na Ásia, em sua forma nascente na Rússia, na América Latina e pode
acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street nos Estados Unidos.” (linhas 23
26)
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o autor considera o capita
lismo atual um regime, principalmente,
A) ilegítimo.
B) imaturo.
C) insensível.
D) irrisório.

Questão 05
“Isso aguarda apenas a autorização de algum político insano ou seus representantes mili
tares.” (linhas 3940)
É CORRETO afirmar que essa frase permite inferir que é possível haver, entre políticos e
militares,
A) discrepância.
B) distanciamento.
C) empatia.
D) emulação.
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Questão 06
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de quantificação.
A) Nada nega tanto o prazer da vida [...] do que uma ausência total de dinheiro.
B) Ninguém pode.
C) Ou algo perto disso.
D) Se alguns não trabalham, que seja.

Questão 07
“Ou algo perto disso.” (linhas 78)
É CORRETO afirmar que, considerandose o trecho anterior à frase transcrita, a palavra
nesta destacada se refere
A) à ausência total de dinheiro.
B) à negação do prazer da vida.
C) à própria liberdade.
D) ao prazer da vida.

Questão 08
“Se alguns não trabalham, que seja.” (linhas 89)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase imprime à oração que ela in
troduz um sentido
A) causal.
B) condicional.
C) proporcional.
D) temporal.
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Questão 09
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, apresenta, na sua
formação, uma diferença em relação às outras.
A) A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das condições
daqueles que agora vivem em privação.
B) Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nucleares...
C) No mundo, há populações grandemente empobrecidas.
D) Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.

Questão 10
“Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição [...] onde quer que estejam.” (linhas
1112)
É CORRETO afirmar que as duas formas verbais destacadas nessa frase NÃO estão fle
xionadas
A) na mesma pessoa.
B) no mesmo modo.
C) no mesmo número.
D) no mesmo tempo.
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Ø CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
Com relação ao Programa de Controle Médico de Saúde OcupacionalPCMSO, é COR
RETO afirmar que
A) o Atestado de Saúde OcupacionalASO deve conter os procedimentos médicos a que
foi submetido o trabalhador.
B) o exame demissional deve ser realizado após a homologação da demissão.
C) o PCMSO deve ser implementado com base no inventário de doenças profissionais
existentes na empresa.
D) o relatório semestral do PCMSO deve ser apresentado e discutido na Comissão Inter
na de Prevenção de AcidentesCIPA.

Questão 12
Considerandose as responsabilidades perante o PCMSO, é CORRETO afirmar que
A) a garantia da elaboração e efetiva implementação desse Programa compete aos em
pregados.
B) as empresas com grau de risco 1 e 2 e até 25 empregados estão desobrigadas de cus
tear esse Programa.
C) as empresas com grau de risco 1 e 2 e até 25 empregados ficam desobrigados de indi
car médico coordenador para esse Programa.
D) o empregador, no caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho,
nos termos da NR 4, poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar
esse Programa.
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Questão 13
Com relação ao Programa de Prevenção de Riscos AmbientaisPPRA, é CORRETO a
firmar que
A) a estrutura mínima desse Programa deve contemplar planejamento semestral com
estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas, bem como de estratégia e me
todologia de ação e de forma de avaliação do seu próprio desenvolvimento.
B) a NR 9 considera riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos e ergo
nômicos capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores.
C) a NR 9 estabelece a obrigatoriedade de todas as empresas elaborarem e implementa
rem esse Programa.
D) as diretrizes gerais desse Programa podem ser ampliadas em negociação coletiva.

Questão 14
A Lei no 8.080 ¾ Lei Orgânica de Saúde ¾ define a saúde do trabalhador como objetivo
de um conjunto de atividades.
Entre essas atividades, NÃO se inclui a
A) avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde.
B) elaboração de laudos e pareceres para fins de concessão de adicionais de insalubrida
de e periculosidade.
C) informação ao trabalhador, à sua entidade sindical e às empresas sobre os riscos de
acidente de trabalho, de doença profissional e do trabalho.
D) participação na fiscalização dos serviços de saúde do trabalhador em instituições e
empresas públicas e privadas.

Questão 15
Considerandose a Lei n o 8.080, é CORRETO afirmar que constitui princípio e diretriz
do Sistema Único de SaúdeSUS a
A) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
B) centralização políticoadministrativa.
C) ênfase na descentralização dos serviços para os Estados.
D) utilização de critério de relevância política para o estabelecimento de prioridades.
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Questão 16
Considerandose o alcoolismo, é CORRETO afirmar que
A) a prática de ingestão coletiva de álcool fora dos horários de trabalho pode constituir
uma forma de se refletir coletivamente sobre as ameaças e perigos do trabalho.
B) o impacto do alcoolismo no organismo masculino é mais rápido e grave que no femi
nino.
C) os grupos de mútua ajuda, entre as alternativas de tratamento, apresentam os menores
índices de recuperação.
D) uma maior concentração de casos de alcoolismo tem sido observada em atividades
socialmente desprestigiadas por envolverem atos ou materiais considerados desagra
dáveis ou repugnantes e naquelas em que a tensão gerada é constante e elevada.

Questão 17
Considerandose o tabagismo, é CORRETO afirmar que
A) a prevalência de fumantes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é da ordem de
10% na população adulta.
B) a proibição de se fumar em prédios e escritórios reduz em até um terço o tabagismo
entre os indivíduos que trabalham nesses locais.
C) a proibição do tabagismo em empresas não apresenta impactos sobre o risco de in
cêndio nelas.
D) os alcoolistas fumantes tendem a fumar menos que os tabagistas que não bebem.

Questão 18
Considerandose a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é
CORRETO afirmar que
A) as manifestações do esgotamento profissional incluem exaustão emocional, desperso
nalização e diminuição do envolvimento pessoal no trabalho.
B) o burnout pode ser considerado uma resposta ao estresse laboral agudo.
C) o risco da doença é maior entre trabalhadores do setor industrial, em atividades que
não exigem contato direto com o público e são executadas em situações de isolamen
to.
D) os trabalhadores atingidos por essa síndrome se caracterizam por um histórico de pe
queno envolvimento afetivo com o trabalho em si, ao longo de toda a carreira profis
sional.
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Questão 19
A prática regular de exercícios aeróbicos é prescrita, em programas de promoção à saúde
nas empresas, para se combater o sedentarismo.
Considerandose essas prescrições, é CORRETO afirmar que
A) a prática de exercícios aeróbicos reduz a sensibilidade à insulina.
B) a prática esportiva regular eleva os níveis de colesterol (LDL).
C) a prática regular de atividades aeróbicas reduz o risco de doença aterosclerótica.
D) a prática regular de exercícios aeróbicos aumenta a agregação plaquetária e reduz a
fibrinólise.

Questão 20
Entre os fatores ocupacionais que contribuem para o desenvolvimento da hipertensão
arterial, NÃO se inclui a exposição
A) a solventes.
B) ao chumbo.
C) ao monóxido de carbono.
D) ao ruído.

Questão 21
É CORRETO afirmar que o estudo da organização do trabalho ¾ ou seja, como o traba
lho é estruturado para ser realizado ¾ pode ser feito analisandose
A) as condições e ambientes de trabalho, bem como os adicionais de insalubridade e pe
riculosidade pagos pela empresa.
B) o conhecimento do passivo trabalhista e ambiental da empresa.
C) o conteúdo do trabalho, a alocação de pessoas em relação às tarefas reais, as normas e
modos operatórios e as exigências temporais.
D) os acidentes de trabalho e as doenças relacionadas ao trabalho surgidos na empresa.
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Questão 22
Considerandose a prevenção dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
DORTs, é CORRETO afirmar que
A) a existência de políticas e organizações flexíveis nas empresas constitui condição im
portante para a prevenção de DORT.
B) as estratégias de prevenção restritas aos fatores biomecânicos resultam em redução
acentuada dos casos de DORT.
C) o envolvimento dos trabalhadores no processo de implementação das medidas pre
ventivas dificulta o gerenciamento das mudanças.
D) o manejo das soluções envolve o isolamento e o enfrentamento de um dos componen
tes do sistema gerador da doença ¾ como a tecnologia, ou o design, de tarefas e o
ambiente de trabalho, entre outros.

Questão 23
Considerandose a organização da Comissão Interna de Prevenção de AcidentesCIPA, é
CORRETO afirmar que
A) a dispensa sem justa causa do empregado designado pelo empregador para membro
dessa Comissão é vedada.
B) o mandato dos membros dessa Comissão tem duração de dois anos, sendo permitida
uma reeleição.
C) os indicados pelo empregador devem ter a representação necessária para o encami
nhamento de soluções das questões de segurança e saúde no trabalho analisadas por
essa Comissão.
D) os representantes dos empregados são eleitos diretamente, em escrutínio secreto, e o
colégio eleitoral deve ser composto pelos trabalhadores sindicalizados.

Questão 24
É CORRETO afirmar que os Equipamentos de Proteção IndividualEPIs devem ser obri
gatoriamente oferecidos pelas empresas aos trabalhadores, quando
A) as medidas de ordem geral oferecerem completa proteção contra riscos.
B) as medidas de proteção coletiva estiverem em fase de implantação.
C) esses equipamentos forem necessários para proteção do meio ambiente.
D) o pagamento do adicional de periculosidade for exigido por lei.
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Questão 25
É CORRETO afirmar que, nos termos da Lei n o 8.213, que dispõe sobre o Plano de Be
nefícios da Previdência Social, se equipara ao acidente do trabalho
A) a doença proveniente de contaminação intencional do empregado no exercício de sua
atividade.
B) a ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por qualquer motivo.
C) o acidente sofrido pelo segurado em viagem a serviço da empresa, exclusivamente
quando o meio de locomoção utilizado for de propriedade dela ou por ela financiado.
D) o acidente sofrido pelo segurado, fora do horário de trabalho, na prestação espontânea
de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito.

Questão 26
A.J.S., 32 anos, trabalhador em empresa de construção civil, desenvolveu dermatite de
contato por sensibilização ao cimento. O serviço médico da empresa emitiu Comunicação
de Acidente de TrabalhoCAT e encaminhou o trabalhador para a perícia médica do
INSS, que o manteve afastado do trabalho até a cura das lesões e a conclusão do processo
de reabilitação profissional, quando ele recebeu alta da perícia e orientação de retorno ao
trabalho em função nãoexposta ao cimento.
Considerandose a situação descrita, é CORRETO afirmar que A.J.S. recebeu alta em
gozo de
A) auxílioacidente.
B) auxíliodoença.
C) auxílioreabilitação profissional.
D) pecúlio por acidente de trabalho.
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Questão 27
Considerandose a Comunicação de Acidente de TrabalhoCAT, é CORRETO afirmar
que
A) a empresa deve comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro
dia útil seguinte ao da ocorrência.
B) a empresa deve comunicar o acidente do trabalho fatal à autoridade competente até
48 horas após o acidente, sob pena de multa.
C) o acidentado, seus dependentes, o sindicato e o Ministério Público do Trabalho de
vem receber cópia dessa Comunicação.
D) o dia da concessão do nexo pela perícia médica do INSS é considerado dia do aciden
te, no caso de doença relacionada ao trabalho.

Questão 28
Considerandose o Perfil Profissiográfico PrevidenciárioPPP, é CORRETO afirmar que
A) as informações contidas nesse documento podem ser solicitadas para orientar pro
grama de reabilitação profissional.
B) esse documento deve ser mantido sob a guarda do profissional que o elaborou, seja
este empregado da empresa ou não.
C) o médico do trabalho, nos termos de Resolução do Conselho Federal de Medicina,
deve disponibilizar ao empregador os resultados de exames de monitoração biológica
exigidos no formulário do PPP.
D) o PPP constitui um documento históricolaboral individual, com propósitos trabalhis
tas.
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Questão 29
Considerandose o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
TrabalhoSESMT, é CORRETO afirmar que
A) as empresas obrigadas pela NR 4 a ter um SESMT podem constituílo mediante a
contratação de profissionais sob a forma de Recibo de Pagamento de Autônomo
RPA.
B) o dimensionamento do SESMT se vincula ao grau de risco da atividade que ocupa a
maior parte dos trabalhadores da empresa.
C) os profissionais do SESMT, quando solicitados, devem colaborar no projeto e na im
plantação de novas instalações físicas da empresa.
D) os técnicos de segurança e os técnicos de enfermagem do trabalho, no caso de cantei
ros de obra e frentes de trabalho com menos de 1.000 trabalhadores e situados no
mesmo Estado, podem ficar centralizados.

Questão 30
Considerandose o SESMT, é CORRETO afirmar que
A) a empresa pode constituir esse Serviço centralizado desde que a distância entre este e
cada uma das demais áreas dela não ultrapasse 5 quilômetros.
B) as empresas cujo número de trabalhadores e cujo grau de risco não as obriguem a ter
um Serviço próprio podem optar por um SESMT de instituição oficial, o qual custea
rá as despesas do PCMSO.
C) as empresas que possuem mais da metade de seus funcionários empregados em ativi
dade com grau de risco superior ao da atividade principal devem dimensionar esse
Serviço em função do grau de risco intermediário, conforme quadro II da NR 4.
D) esses Serviços devem ser registrados no órgão regional do Sistema Único de Saúde
SUS.
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Questão 31
As atividades de datilografia e digitação são exercidas, freqüentemente, em condições
que desencadeiam quadros de DORT.
É CORRETO afirmar que, com a finalidade de prevenir a ocorrência desses e de outros
distúrbios, a NR 17 prevê, entre outras medidas, que a empresa deve
A) fornecer suporte adequado para documentos, que possa ser ajustado a fim de propor
cionar boa visualização e operação, facilitando a movimentação freqüente do pesco
ço.
B) oferecer teclado fixo à mesa de trabalho, o que possibilita maior estabilidade ao traba
lho.
C) posicionar tela, teclado e suporte para documentos de tal maneira, que a distância o
lho/tela seja, aproximadamente, o dobro da distância olho/teclado.
D) utilizar, preferencialmente, documento de fácil legibilidade e não permitir a utilização
de papel brilhante.

Questão 32
É CORRETO afirmar que, quanto às atividades que exigem processamento eletrônico de
dados, a NR 17 determina que
A) o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a
8.000 toques por hora trabalhada.
B) o tempo efetivo de entrada de dados não deve exceder seis horas.
C) o trabalhador pode ter remuneração variável segundo o seu desempenho medido em
número de toques, desde que este não ultrapasse 8.000 toques por hora trabalhada.
D) pausas de 10 minutos devem ocorrer a cada 50 minutos trabalhados e deduzidas da
jornada normal de trabalho.
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Questão 33
Tendo em vista a vigilância à saúde dos trabalhadores nos ambientes de trabalho em que
ocorre exposição a produtos químicos, o serviço médico da empresa deve providenciar a
realização periódica de exames toxicológicos.
Para tanto, é CORRETO afirmar que o Índice Biológico Máximo PermitidoIBMP deve
ser interpretado como o
A) valor do indicador biológico medido no último dia da jornada de trabalho.
B) valor do indicador biológico possível de ser encontrado em populações nãoexpostas
ocupacionalmente.
C) valor do indicador biológico que, além de apontar exposição excessiva, pode indicar
doença.
D) valor máximo do indicador biológico pelo qual se pode supor que a maioria dos tra
balhadores expostos não corre risco de danos à saúde.

Questão 34
Nos termos da Portaria n o 3.214, de 8 de junho de 1978, entre os deveres do empregador,
NÃO se inclui o de
A) custear a assistência ao trabalhador no caso de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho.
B) garantir aos membros da CIPA tempo suficiente para a realização das tarefas constan
tes no Plano de Trabalho.
C) informar os trabalhadores dos riscos à saúde existentes no processo de trabalho.
D) permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos pre
ceitos regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.
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Questão 35
É CORRETO afirmar que, com relação ao saláriomaternidade, a Lei no 8.213, que dis
põe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, determina que
A) a segurada, em qualquer caso de aborto, tem direito a saláriomaternidade de duas
semanas.
B) o período de repouso posterior ao parto pode ser aumentado em dois meses mediante
atestado médico.
C) o saláriomaternidade é devido à segurada durante 120 dias, contados da data do parto
até 119 dias depois deste.
D) o saláriomaternidade é devido à segurada que adotar uma criança ou obtiver guarda
judicial dela.

Questão 36
Considerandose a relação entre saúde mental e trabalho, é CORRETO afirmar que
A) as condições de utilização subordinada das habilidades do trabalhador e o controle
deste pela gerência constituem importantes requisitos para que o trabalho possa pro
piciar prazer, bemestar e saúde.
B) as doenças mentais relacionadas ao trabalho, apesar da grande ocorrência, não são
reconhecidas pela Previdência Social como equivalentes a acidente do trabalho, não
exigindo, portanto, emissão de Comunicação de Acidente de TrabalhoCAT.
C) os episódios depressivos associados ao trabalho decorrem de decepções sucessivas
em situação de trabalho frustrante e não, da exposição ocupacional a substâncias
químicas tóxicas.
D) os transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho resultam de con
textos de trabalho em interação com o corpo e o aparelho psíquico dos trabalhadores.

Questão 37
É CORRETO afirmar que, no que diz respeito às questões de saúde e segurança no traba
lho, constitui competência do Ministério da Saúde a
A) determinação do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
B) fiscalização da cota de reabilitados das empresas.
C) reabilitação física.
D) reabilitação profissional.
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Questão 38
É CORRETO afirmar que, segundo a lógica que deve governar as escolhas de alternati
vas para se reduzir ou se neutralizar a exposição a riscos à saúde nos ambientes de traba
lho, constitui alternativa de última escolha
A) a redução da jornada de trabalho.
B) a substituição de matériasprimas e processos danosos à saúde.
C) o uso de equipamentos de proteção coletiva.
D) o uso de equipamentos de proteção individual.

Questão 39
É CORRETO afirmar que constitui característica do processo de reestruturação produtiva
em curso, em todo o mundo, a
A) intensificação das cargas de trabalho de natureza psíquica.
B) introdução de inovações tecnológicas que tornam o trabalho mais pesado, mais peri
goso e insalubre.
C) introdução de novos métodos gerenciais que reduzem a carga de trabalho.
D) redução da flexibilidade nos contratos de trabalho.

Questão 40
Entre os critérios que devem ser considerados para o diagnóstico da dependência quími
ca, NÃO se inclui
A) abstinência: estado de abstinência fisiológico à cessação do consumo.
B) intolerância: doses reduzidas são requeridas para se atingirem os efeitos desejados, o
que implica uso prolongado e deterioração física.
C) negligência de atividades: negligência progressiva de interesses e prazeres.
D) per da de contr ole: dificuldade em controlar o consumo.
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FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO
INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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