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Caderno
de Prova

fevereiro

03

3 de fevereiro
das 14:10 às 18:10 h
4 h de duração*
50 questões

S8 Médico 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.

.

Celesc Distribuição S.A.

Conhecimentos Gerais
Português

(20 questões)

5 questões

Texto 1

Texto 2
Glória Maria, jornalista, referindo-se à expressão afrodescendente: “Acho uma idiotice. Nós somos negros e pronto.”
Veja, 25 nov. 2012
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1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto 1.

3. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A expressão “é referente a” equivale a
referia-se a.
b. ( X ) A expressão “pelos meus queridos filhos” é
agente da passiva.
c. ( ) A expressão “dado pelos meus queridos filhos”
relaciona-se com “foto”.
d. ( ) A aniversariante recebeu o porta perucas nos
seus 30 anos.
e. ( ) Substituindo-se a forma verbal de “há mais de
30 anos” por fazem, a correção gramatical se
mantém.

a. (

2. Leia as afirmativas abaixo, relacionadas ao texto 2.
1. Para Glória Maria não existe problema em ser
negra.
2. Para Glória Maria nós não devemos nos envergonhar por sermos negros.
3. A expressão “e pronto” indica que para a jornalista a expressão afrodescendente é muito
desprezível.
4. A expressão “Acho” reflete o que a jornalista
pensa sobre os preconceitos em geral.
5. A expressão “jornalista” está entre vírgulas por
se tratar de um aposto.

b.
c.
d.

e.

4. Relacione as colunas 1 e 2, identificando a correspondência entre a conjunção sublinhada e seu valor
apresentado.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
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Conformativa
Comparativa
Concessiva
Final
Explicativa

Coluna 2
(
(
(
(
(

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

) Em “durante a comemoração de aniversário”
(Texto 1) há ideia de condição.
( ) Substituindo-se “referindo-se” (Texto 2) por
falando, o acento de crase permanece.
( ) Em “Acho uma idiotice” (Texto 2) a palavra
sublinhada é numeral cardinal.
( X ) Em “que será realizada” (Texto 1) o termo
sublinhado é pronome relativo; tem como
referente “comemoração de aniversário”.
( ) Em “a partir das 11 horas” (Texto 1) o a pode
receber acento de crase, pois este é facultativo, antes de verbo.

)
)
)
)
)

Embora eu goste de sol, fico na sombra.
Enviei-lhe o convite para que ele viesse.
Como lhe falei, conheço Glória Maria.
Como desejo descanso, fugi do tumulto.
Como um passarinho, Ivo come tão pouco!

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–5–3–4–2
3–1–5–2–4
3–4–1–5–2
5–4–1–2–3
5–2–2–3–1
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5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em Glória Maria há dois ditongos nasais.
b. ( ) Na palavra afrodescendente ocorre aglutinação: afro+descendente.
c. ( ) A palavra foto (Texto 1) é formada por derivação sufixal.
d. ( ) No Texto 2, a frase entre aspas reproduz, em
discurso indireto, a fala da jornalista.
e. ( X ) Ocorre derivação parassintética quando um
radical recebe o acréscimo simultâneo de
um prefixo e de um sufixo, como em abotoar,
amanhecer, ensurdecer.

Temas Atuais

5 questões

6. Sobre a questão energética, é correto afirmar:
a. ( X ) Entre os grandes desafios do século XXI destacam-se a geração de energia para uma população mundial superior a 7 bilhões de pessoas,
a produção de bens de consumo e serviços
suficientes, sem deteriorar o meio ambiente.
b. ( ) No Brasil a oferta de energia elétrica gerada
pelas hidroelétricas e usinas nucleares, bem
como as descobertas recentes de áreas petrolíferas e a produção de biocombustíveis têm
evitado crises no abastecimento.
c. ( ) Na Europa e na Ásia a energia nuclear, mesmo
sendo considerada uma fonte de energia “suja”
e representar riscos constantes de acidentes
nucleares, o número de usinas tem se multiplicado nos últimos 10 anos.
d. ( ) Os investimentos em fontes de energias renováveis têm aumentado significativamente
em países como o Brasil, pois todas são consideradas limpas e evitam a emissão de gases
poluentes.
e. ( ) Os “apagões” elétricos que ocorrem no Brasil
estão relacionados com fenômenos atmosféricos, pois as ofertas de energia produzida
pelas diferentes fontes e os equipamentos de
transmissão atendem à demanda.

7. Assinale a alternativa correta sobre as utilidades da
nanotecnologia.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Na indústria automotiva é utilizada na correção de problemas da pintura dos veículos.
( ) Na indústria farmacêutica pode ser utilizada
para evitar contaminação dos medicamentos.
( ) Na piscicultura está sendo utilizada para eliminar os girinos com má formação genética.
( ) Na botânica serve para fertilizar sementes e
produzir plantas com maior envergadura.
( X ) Na medicina pode servir para tratar casos de
doenças como aneurisma cerebral, câncer e
diabetes.

8. Assinale a alternativa correta sobre as questões
ambientais na atualidade.
a. ( X ) O desenvolvimento sustentável leva em conta
a preservação de recursos naturais e ecossistemas, bem como o bem-estar e a qualidade
de vida da sociedade geral, em longo prazo.
b. ( ) O novo Código Florestal Brasileiro foi aprovado pela Câmara dos Deputados, em 2012,
sem vetos presidenciais e alterações significativas no texto original aprovado no Senado.
c. ( ) Os defensores da “economia verde” propõem
a rearborização das áreas ocupadas e deterioradas pela ação humana nas cidades que
contam com mais de 1 milhão de habitantes.
d. ( ) Os representantes brasileiros na Conferência
Rio+20 defenderam a posição do governo
que considera que a produção de alimentos
justifica o desmatamento e a emissão de
gases poluentes.
e. ( ) Representantes de mais de 500 países se reuniram no Brasil, na Conferência Rio+20, para
discutir a sustentabilidade global e estratégias
que possam evitar tragédias naturais.
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9. Analise o texto abaixo:
No ano de 2012 o cineasta            
lançou o documentário              ,
filme sobre o maior conflito armado da história de
Santa Catarina.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a. ( ) Zeca Pires ; “Novembrada”
b. ( X ) Sylvio Back ; “O Contestado - Restos Mortais”
c. ( ) Fernando Meirelles ;
“Contestado e a Cidade de Deus”
d. ( ) Cacá Diegues ;
“O Grande Circo Místico do Contestado”
e. ( ) Héctor Eduardo Babenco ;
“Os insurgentes do Oeste”

Legislação do setor elétrico

11. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica em danos
ocorridos a consumidores de baixa tensão, de acordo
com a Resolução 414/2010 da ANEEL
a. (

b.

c.

d.
10. Sobre os conflitos no Oriente Médio vivenciados
no ano de 2012, é correto afirmar:
a. ( ) No Egito a junta militar fechou o parlamento
para aumentar o poder do presidente
Mohamed Mursi.
b. ( ) A decisão unânime do Conselho de Segurança
da ONU evitou a deflagração de uma guerra
civil na Síria.
c. ( X ) O presidente sírio Bashar al-Assad reprimiu
as ações da oposição, cujos grupos recebem
apoio de governos estrangeiros.
d. ( ) Os governantes da Síria, do Egito e da Tunísia
foram mantidos no poder apoiados pelos
partidos islâmicos.
e. ( ) Após a rebelião e os conflitos que depuseram
o presidente da Líbia Muammar Kadafi cessaram os conflitos armados no país.

e.

) A distribuidora de energia elétrica não poderá
ser responsabilizada pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras.
( ) A distribuidora sempre será responsabilizada
por danos decorrentes da distribuição de
energia, pois o consumidor é a parte mais
fraca da relação.
( ) Comprovado o dano, somente a distribuidora
poderá efetuar a inspeção, o orçamento e o
reparo dos bens avariados.
( X ) A distribuidora não será responsabilizada do
dever de ressarcir quando comprovar que o
dano foi ocasionado pelo uso incorreto do
equipamento ou por defeitos gerados a partir
da unidade consumidora.
( ) Nem mesmo as interrupções associadas à
situação de emergência ou de calamidade
pública decretada por órgão competente e
devidamente comprovadas por meio documental ao consumidor eximem a distribuidora
do dever de ressarcir o consumidor por eventual danos sofridos.

12. Assinale a alternativa correta em relação à contagem de prazos estabelecida na Resolução 414/2010
da ANEEL:
a. (
b.
c.

d.

e.
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) O dia do vencimento não poderá coincidir
com feriados e fins de semana.
( ) Os prazos serão suspensos nos feriados
nacionais.
( ) Os prazos são contados em dias úteis,
incluindo-se o dia da cientificação e do
vencimento.
( ) Os prazos começam a ser computados no ato
do atendimento ao consumidor, mediante o
fornecimento do número do protocolo.
( X ) Considera-se prorrogado o prazo disposto em
dias até o primeiro dia útil subsequente, se o
vencimento cair em fim de semana ou feriado.
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13. Assinale a alternativa correta de acordo com a
Resolução 414/2010 da ANEEL.

Raciocínio Lógico

O prazo máximo para a ligação da unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural, é de:

16. Um eletricista recebe três caixas, sendo que uma
contém cabos azuis, uma contém cabos vermelhos
e a outra contém cabos vermelhos e azuis. Porém as
etiquetas que descrevem o conteúdo das caixas estão
trocadas e todas descrevem de maneira errada o conteúdo das caixas.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2 dias.
3 dias.
2 dias úteis.
5 dias úteis.
10 dias úteis.

5 questões

Podemos afirmar corretamente que:
a. (

14. Assinale a alternativa correta de acordo com a
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Não são considerados serviços essenciais:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

funerários.
assistência odontológica.
unidade operacional de transporte coletivo.
captação e tratamento de esgoto e de lixo.
unidade operacional de serviço público de
telecomunicações.

b.

c.

d.
15. Assinale a alternativa correta acerca da duplicidade de pagamento, de acordo com a Resolução
414/2010 da ANEEL.
a. ( X ) Constatada a duplicidade no pagamento de
faturas, a devolução do valor pago indevidamente deve ser efetuada ao consumidor, por
meio de desconto na fatura subsequente à
constatação.
b. ( ) Em se tratando de valores pagos em duplicidade, nunca haverá devolução em moeda
corrente.
c. ( ) Mesmo que haja alteração de titularidade
da unidade consumidora, o valor será devolvido àquele que figurar como requerente do
pedido.
d. ( ) O valor a ser devolvido não poderá sofrer
qualquer tipo de atualização, sob pena de
enriquecimento indevido.
e. ( ) Cabe exclusivamente ao consumidor
constatar a ocorrência de pagamento em
duplicidade.

e.

) Não é possível que o eletricista deduza as
etiquetas corretas para as caixas tomando
conhecimento de apenas um item de uma das
caixas.
( ) Se o eletricista tomar conhecimento de apenas um item da caixa etiquetada como cabos
azuis ou de apenas um item da caixa etiquetada como cabos vermelhos, então nunca é
possível que ele deduza as etiquetas corretas
para todas as caixas.
( ) Se o eletricista tomar conhecimento de dois
itens da caixa etiquetada como cabos azuis,
então certamente é possível que ele deduza
as etiquetas corretas para todas as caixas.
( X ) Se o eletricista tomar conhecimento de apenas um item da caixa etiquetada como cabos
azuis e vermelhos, então certamente é possível que ele deduza as etiquetas corretas para
todas as caixas.
( ) Se o eletricista tomar conhecimento de um
item da caixa etiquetada como cabos azuis e
de um item da caixa etiquetada como cabos
vermelhos, então certamente é possível que
ele deduza as etiquetas corretas para todas as
caixas.

17. Em uma festa são servidos 4 tipos de carne, 5
tipos de salada e 6 tipos de sobremesa.
Se uma pessoa pretende se servir de 2 tipos de carne,
2 tipos de salada e 3 tipos de sobremesa, quantas
opções tem esta pessoa?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

800
1200
1600
2400
3600
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18. A negação da afirmação “Não choveu o suficiente
este mês e portanto usinas a carvão ou a gás foram
ativadas.” é:

20. Uma empresa tem 8 funcionários à disposição
para os cargos de presidente, primeiro secretário e
segundo secretário.

a. ( X ) Se usinas a carvão e a gás não foram ativadas,
então choveu o suficiente este mês.
b. ( ) Choveu o suficiente este mês e então usinas a
carvão ou a gás foram ativadas.
c. ( ) Choveu o suficiente este mês e então usinas a
carvão e a gás foram ativadas.
d. ( ) Não choveu o suficiente este mês e então
usinas a carvão e a gás foram ativadas.
e. ( ) Se usinas a carvão ou a gás não foram ativadas, então choveu o suficiente este mês.

De quantas maneiras diferentes esses cargos podem
ser preenchidos?

19. Quatro trabalhadores moram em apartamentos
diferentes de um mesmo edifício, a saber, os apartamentos de números 101, 102, 103 e 104.
Sabe-se ainda que:
 Se João mora no 101, então Maria mora no 102.
 Se Maria mora no 103, então João e José não
moram no 101.
 Se João não mora no 101, então Laura não
mora no 103.
 O morador do 103 é uma mulher
 João ou José moram no 101.
Com base nas informaçõe acima podemos afirmar
corretamente que:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

José mora no 101.
José mora no 104.
João mora no 104.
Maria mora no 104.
Laura não mora no 103.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

24
56
336
1680
40320

Celesc Distribuição S.A.

Conhecimentos Específicos
21. Em pacientes com dor lombar ou lombo-sacra,
com irradiação para membro inferior, a investigação
complementar de imagem de melhor especificidade e
sensibilidade para o diagnóstico de hérnia discal deve
ser feita com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Cintilografia óssea.
Densitometria óssea.
Ultrassonografia de coluna.
Ressonância magnética de coluna lombo-sacra.
Radiografia simples de coluna lombo-sacra
em PA e Perfil.

22. Em relação à confirmação diagnóstica da LER, ela
pode ser feita com:
a. ( ) Exames fisiológicos como eletromiografia.
b. ( ) Exames de imagem com radiografia simples.
c. ( ) Exames de imagem por tomografia
computadorizada.
d. ( ) Exame de medicina nuclear por cintilografia
óssea.
e. ( X ) Base na história clínica bem caracterizada e no
exame físico.

(30 questões)

24. Assinale a alternativa que contém exames de
investigação não invasiva utilizados na prática clínica:
a. (
b. (

) Endoscopia digestiva alta e mamografia.
) Tomografia computadorizada com contraste e
uretrocistografia miccional.
c. ( X ) Radiografia simples de abdome e ultrassonografia abdominal.
d. ( ) Ressonância magnética com contraste e
colonoscopia.
e. ( ) Cintilografia óssea e punção tireoidiana com
agulha fina.

25. Conforme a NR-15 , que regulamenta o exercício
de trabalho em condições de insalubridade, assinale a
alternativa correta que assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo
da região, equivalente a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

20%, para insalubridade de grau mínimo.
20%, para insalubridade de grau médio.
20%, para insalubridade de grau máximo.
40%, para insalubridade de grau médio.
40%, para insalubridade de grau máximo.

23. Trabalhadores com mais de 60 anos que chegam
se queixando de alterações do hábito intestinal e com
presença de sangue nas fezes devem ser inicialmente
investigados com:

26. São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que se desenvolvem acima dos limites de
tolerância e que devem ser comprovadas através de
laudo de inspeção do local de trabalho.

a.
b.
c.
d.
e.

Ocorrem devido à:

(X)
( )
( )
( )
( )

Colonoscopia.
Clister opaco com duplo contraste.
Ressonância magnética de abdome.
Pesquisa de sangue oculto nas fezes.
Tomografia computadorizada de abdome.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Exposição ao calor.
Exposição ao ruído.
Exposição à umidade.
Exposição ao ruído de impacto.
Exposição a radiações ionizantes.
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27. O asbesto, também denominado amianto, corresponde à forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das
serpentinas.
A “exposição ao asbesto” corresponde à:
a. ( X ) Exposição no trabalho às fibras de asbesto respiráveis ou poeira de asbesto em suspensão
no ar.
b. ( ) Exposição no trabalho às fibras de asbesto ou
poeira de asbesto em contato direto com a
pele e mucosas.
c. ( ) Intoxicação alimentar na água ou alimentos
expostos no ambiente de trabalho às fibras de
asbesto ou poeira de asbesto.
d. ( ) Exposição no trabalho ao ruído excessivo
acima dos limites de tolerância da mineração
de asbesto.
e. ( ) Irritação da conjuntiva ocular devido às fibras
de asbesto respiráveis ou poeira de asbesto
em suspensão no ar.

29. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho.
Esta comissão deverá ser composta:
a. (
b.
c.
d.
e.

) somente por representantes do empregador,
titulares e suplentes.
( ) somente por representantes dos empregados
designados pelo empregador
( ) somente por representantes dos empregados
eleitos pelo voto secreto.
( X ) por representantes do empregador e dos
empregados eleitos pelo voto secreto.
( ) por representantes do empregador e dos
empregados, estes últimos designados pelo
empregador.

30. Em relação à Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), assinale a alternativa correta.
a. (

28. Qualquer fator que coloque o trabalhador em
situação vulnerável e possa afetar sua integridade e
seu bem estar físico e psíquico é considerado risco de
acidente.
Assinale a alternativa que exemplifica riscos
ergonômicos:
a. ( ) Contato com bactérias, vírus, fungos e parasitas.
b. ( ) Ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações
ionizantes e não-ionizantes, vibração.
c. ( ) Poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou
vapores.
d. ( ) Materiais ou substâncias que possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através
da pele ou por ingestão.
e. ( X ) Levantamento de peso, ritmo excessivo de
trabalho, monotonia, repetitividade, postura
inadequada de trabalho.
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b.

c.

d.

e.

) Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades
normais na empresa, e permitida a sua transferência para outro estabelecimento.
( X ) O empregador designará, entre seus representantes, o Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão, entre os
titulares, o vice-presidente.
( ) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa
causa do empregado eleito para cargo de
direção de Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes durante o período de exercício
da atividade de direção.
( ) O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação majoritária
para a discussão e o encaminhamento das
soluções de questões de segurança e saúde
no trabalho analisadas na CIPA.
( ) Será indicado, de comum acordo com os
membros da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da comissão, não sendo necessária a concordância do
empregador.

Celesc Distribuição S.A.

31. A Norma Regulamentadora número 10 – NR10 –
estabelece os requisitos e as condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e
sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança
e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços
com eletricidade.
Analise as afirmativas abaixo em relação à fase de
aplicação dessa norma regulamentadora:
1. Fases de geração, transmissão e distribuição.
2. Na fase do consumo em residências, fábricas,
escolas, etc.
3. Etapas de projeto, construção, montagem,
operação, manutenção das instalações
elétricas.
4. Trabalhos realizados nas suas proximidades,
observando-se as normas técnicas oficiais
estabelecidas pelos órgãos competentes e, na
ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

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

33. Para as instalações elétricas serem consideradas
desenergizadas e liberadas para trabalho, a primeira
medida que deve ser tomada é:
a.
b.
c.
d.

e. (

A medida de proteção coletiva prioritária a ser tomada
é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Isolação das partes vivas.
Desenergização elétrica.
Emprego de tensão de segurança.
Seccionamento automático de alimentação.
Bloqueio do religamento automático.

Seccionamento.
Impedimento de reenergização.
Constatação da ausência de tensão.
Instalação de aterramento temporário com
equipotencialização dos condutores dos
circuitos.
) Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada.

34. A morbidade é a variável característica das comunidades de seres vivos que mostra o comportamento
das doenças e dos agravos à saúde da população.
Ela se refere à(ao):
a. (
b.
c.

d.

e.
32. Em todos os serviços executados em instalações
elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis às
atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir
a segurança e a saúde dos trabalhadores.

(X)
( )
( )
( )

) Número de casos novos da doença que iniciaram no mesmo local e período.
( ) Número total de casos de uma doença, existentes num determinado local e período.
( X ) Conjunto dos indivíduos que adquirem doenças ou determinadas doenças num dado intervalo de tempo em uma determinada população.
( ) Risco ou probabilidade que qualquer pessoa
na população apresenta de poder vir a morrer
ou de morrer em decorrência de uma determinada doença.
( ) Relação entre o número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que
foram acometidas por tal doença.

35. A morbidade é frequentemente estudada
segundo indicadores básicos.
Indique a alternativa que se refere a estes indicadores:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Gravidade, magnitude e severidade.
Resistência, imunidade e susceptibilidade.
Infectividade, virulência e contagiosidade.
Mortalidade, letalidade e esperança de vida.
Incidência, prevalência, taxa de ataque e distribuição proporcional.
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36. De acordo com a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, não
são consideradas pessoas portadoras de deficiência:

38. Na caracterização de trabalhadores portadores
de deficiência, os portadores de deficiência habilitada
são aqueles:

a. ( X ) Pessoas com alterações estéticas de um ou
mais segmentos do corpo humano sem,
entretanto, apresentar prejuízo funcional.
b. ( ) Pessoas com alteração completa ou parcial
de um ou mais segmentos do corpo, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia,
ou paraparesia.
c. ( ) Pessoas com funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas.
d. ( ) Pessoas com diminuição da acuidade visual,
variando de cegueira total à visão subnormal,
nesses casos com diminuição na percepção de
cores e mais dificuldades de adaptação à luz.
e. ( ) Pessoas com perda total ou parcial da capacidade de compreender a fala através do
ouvido. Pode ser surdez leve; nesse caso, a
pessoa consegue se expressar oralmente e
perceber a voz humana com ou sem a utilização de um aparelho.

a. (

37. O número de membros titulares e suplentes da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
será dimensionada:
a. ( ) Conforme o empregador, assegurando a
manutenção das condições normais de produção do trabalho.
b. ( ) Conforme o empregador, assegurando proporcionalidade ao numero de empregados
em férias e/ou afastamento
c. ( X ) Conforme a ordem decrescente de votos recebidos estabelecidos em tabela específica da
NR5.
d. ( ) Por cinco membros designados pelo empregador e 1 membro para cada 20 empregados,
até um máximo de 5.
e. ( ) Por três membros designados pelo empregador e 1 membro para cada 20 empregados,
até um máximo de 3.
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b.

c.

d.

e.

) Que tiveram toda perda ou anormalidade de
uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade, dentro
do padrão considerado normal para o ser
humano.
( ) Que tiveram uma perda que ocorreu ou se
estabilizou durante um período de tempo
suficiente para não permitir recuperação ou
probabilidade de alteração, apesar de novos
tratamentos.
( ) Que tiveram uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com
necessidade de equipamentos, adaptações,
meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber
ou transmitir informações necessárias ao seu
bem-estar e ao desempenho de função ou
atividade a ser exercida.
( X ) Que concluíram curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou
curso superior, com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério
da Educação ou órgão equivalente, ou aquela
com certificado de conclusão de processo de
habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo INSS.
( ) Que adquiriram, a partir da identificação
de suas potencialidades laborativas, o nível
suficiente de desenvolvimento profissional
para reingresso no mercado de trabalho e
participação na vida comunitária (Decreto no
3.298/99, artigo 31).

Celesc Distribuição S.A.

39. Em relação aos direitos das pessoas com deficiência, no que se refere aos concursos públicos (sociedade de economia mista, autarquias, fundações públicas e também União, Estados, Municípios e Distrito
Federal), assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Em concursos públicos federais, até 20%
das vagas são reservadas às pessoas com
deficiência.
b. ( ) Em concursos públicos para o estado, município ou para o Distrito Federal, 10% das vagas
são reservadas às pessoas com deficiência.
c. ( ) As pessoas com deficiência não têm preferência ante os demais, caso sejam aprovados
igualmente no concurso, independentemente
de sua classificação.
d. ( ) Caso nenhuma pessoa com deficiência seja
aprovada em um concurso, as vagas permanecem reservadas aos deficientes até o próximo
concurso.
e. ( ) As pessoas com deficiência têm preferência
ante os demais, mesmo não sendo aprovados
no aprovados no concurso.

41. Em relação à contratação de trabalhadores portadores de deficiência em empresa privada, assinale a
alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

40. A causa mais frequente de mortalidade infantil é
afecção perinatal.
Assinale a alternativa mais adequada que representa o
coeficiente de mortalidade infantil:
a. ( ) Número de óbitos de menores de 28 dias,
multiplicado por mil, dividido pelo número de
nascidos vivos.
b. ( X ) Número de óbitos de menores de um ano
de idade, multiplicado por mil, dividido pelo
número de nascidos vivos.
c. ( ) Número de óbitos de menores de 7 dias, multiplicado por mil, dividido pelo número de
nascidos vivos.
d. ( ) Número de óbitos em crianças na faixa entre
7 e 27 dias, multiplicado por mil, dividido pelo
número de nascidos vivos.
e. ( ) Número de nascidos mortos acrescido do
número de óbitos de menores de 7 dias, multiplicado por mil, dividido pelo número de
nascidos vivos, acrescido do número de nascidos mortos.

) Não há obrigatoriedade de empresas privadas
preencherem seus cargos com beneficiários
reabilitados ou pessoas com deficiência,
habilitadas.
( ) A empresa com 100 ou mais empregados está
obrigada a preencher de 10% a 20% dos seus
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas.
( ) A empresa com 100 ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com portadores de deficiências, reabilitados ou não, e ainda pessoas com deficiência,
habilitadas ou não.
( X ) A empresa com 100 ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas.
( ) A empresa com 100 ou mais empregados está
obrigada a preencher de 10 a 20% dos seus
cargos com portadores de deficiências, reabilitados ou não, e ainda pessoas com deficiência, habilitadas ou não.

42. A comprovação da deficiência após a realização
de concursos públicos de candidatos aprovados pode
ser feita por meio de todos os documentos abaixo,
exceto:
a. (
b.

c.

d.
e.

) Laudo médico, que pode ser emitido por
médico do trabalho da empresa.
( ) Laudo médico, emitido por qualquer profissional, especificando o tipo de deficiência
e autorização expressa do empregado para
utilização do mesmo pela empresa, tornando
pública a sua condição.
( X ) Declaração de próprio punho emitida pelo
portador de deficiência com reconhecimento
público em cartório.
( ) Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS.
( ) Laudo médico emitido pela perícia médica do
INSS.
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43. As taxas de incidência de uma determinada
doença permitem, por exemplo, saber o número de
casos novos de doenças relacionadas ao trabalho,
por 10 mil trabalhadores segurados, em determinado
espaço geográfico, no ano considerado.

45. O Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) é o sistema mais importante da
Vigilância Epidemiológica, sendo desenvolvido para
substituir o Sistema de Notificação Compulsória de
Doenças (SNCD), em 1993.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de casos
novos de doenças relacionadas no ano de 2008 foi
de 13,0 para uma população de 6.000.000 de habitantes por ano.

A respeito do Sinan, identifique abaixo as afirmativas
verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
(

Isto significa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

(

216,6 casos novos.
780 casos novos.
2166 casos novos.
7800 casos novos.
21660 casos novos.

(

(
44. A taxa de mortalidade estima o risco de morte
por acidente de trabalho entre trabalhadores beneficiários de seguro previdenciário específico (Seguro de
Acidente do Trabalho – SAT).
Assinale a alternativa correta em relação aos objetivos
gerais desse índice.
a. ( ) Não contribuir para a avaliação de riscos e
agravos da atividade laboral.
b. ( ) Não deve ser utilizado para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de
políticas e ações de vigilância da saúde do
trabalhador e de segurança no trabalho.
c. ( ) Permite analisar o universo da população
trabalhadora brasileira.
d. ( ) Permite analisar o universo da população
trabalhadora brasileira na concessão de benefício previdenciário específico, mediante a
apresentação de Comunicação de Acidente
de Trabalho (CAT).
e. ( X ) Analisar variações geográficas e temporais na
distribuição da mortalidade por acidentes de
trabalho, identificando tendências e situações
de desigualdade que possam demandar a
realização de estudos especiais.
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(

) O Sinan é operado a partir das unidades de
saúde.
) Tem como objetivo coletar e processar dados
sobre agravos de notificação em todo o território nacional, desde o nível local.
) É alimentado, principalmente, pela notificação
e investigação de casos de doenças e agravos
que constam na lista nacional de doenças de
notificação compulsória, sendo vetado a estados incluirem outros problemas de saúde.
) A entrada de dados no Sinan é feita mediante a
utilização de alguns formulários padronizados
como a Ficha Individual de Notificação (FIN).
) Quando se busca a identificação da fonte de
infecção e dos mecanismos de transmissão da
doença, o instrumento a ser utilizado deve ser
a Ficha Individual de Investigação (FII).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–V–V
V–V–F–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V

46. O coeficiente mais utilizado para estudar doenças
crônicas de longa duração, como por exemplo, AIDS,
Tuberculose ou Hanseníase, incluíndo casos antigos
que já estão sendo tratados e casos novos, é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Incidência.
Letalidade.
Prevalência.
Mortalidade.
Taxa de ataque.

Celesc Distribuição S.A.

47. APS, 30 anos, servente de obras, sofre acidente de
trabalho com queda de altura de 15 metros. O relatório
médico cita traumatismo crânio encefálico de coluna à
nível cervical e de ambos os membros inferiores.

50. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) de acordo com a Resolução 1.480/ 1997
do CFM a respeito de Morte Encefálica.
(

A causa de óbito a ser preenchida na Declaração de
Óbito e a emissão da Declaração devem ser realizadas
por:
a. ( X ) Queda acidental; Instituto Médico Legal (IML).
b. ( ) Traumatismo Crânio Encefálico; Instituto
Médico Legal (IML).
c. ( ) Queda acidental; médico que realizou o
atendimento.
d. ( ) Traumatismo Crânio Encefálico; médico que
realizou o atendimento.
e. ( ) Fratura de coluna cervical; médico socorrista
do SAMU.

(
(

(

(
48. Em epidemiologia, a incidência é um indicador
que se refere ao:
a. ( ) Número total de casos de uma doença, em
um determinado local e período.
b. ( ) Número total de casos de uma doença, em
um determinado local e período, excluídos os
casos novos.
c. ( ) Número total óbitos por uma doença, em um
determinado local e período.
d. ( X ) Número de casos novos de uma doença, em
um determinado local e período.
e. ( ) Número total de casos de uma doença,
excetuando-se os óbitos, em um determinado
local e período.

) Os dados clínicos e complementares observados quando da caracterização da morte
encefálica deverão ser registrados no “termo
de declaração de morte encefálica” disponibilizado pelo CFM.
) A morte encefálica deverá ser consequência
de processo irreversível e de causa conhecida.
) Os parâmetros clínicos a serem observados
para constatação de morte encefálica são
coma aperceptivo com ausência de atividade
motora supraespinal e apneia.
) A caracterização da morte encefálica deve ser
definida em uma única avaliação e o médico
deve ter certeza de seu diagnóstico baseado
nos critérios estabelecidos nesta resolução.
) O exame clínico é soberano no diagnóstico de
morte encefálica, mesmo que os exames complementares demonstrem atividade elétrica
cerebral, atividade metabólica cerebral ou
perfusão sanguínea cerebral.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F–F
V–V–F–F–V
V–F–V–V–F
F–V–V–F–F
F–F–F–V–V

49. A investigação de surtos de doenças ou agravos
à saúde em locais fechados, muito utilizado para
estabelecer o coeficiente ou a taxa de incidência de
uma determinada doença para um grupo de pessoas
expostas ao mesmo risco, limitadas a uma área bem
definida, é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Risco relativo.
Taxa de ataque.
Taxa de letalidade.
Razão de incidências.
Razão de prevalências.
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