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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Acerca da Metodologia  do Trabalho Científico,  conforme 
regra da ABNT  (Associação Brasileira de Normas Técni-
cas),  citação  literal  é  toda  aquela  referência  de  alguma 
obra científica, trabalhos literários ou mesmo documentos 
– a exemplo de textos legais – e que são copiados na ínte-
gra (ipsis litteris), com a finalidade de respaldar algum raci-
ocínio de quem está escrevendo ou mesmo para que se-
jam comentados de forma crítica. Quando a citação con-
tém quatro ou mais linhas, deve vir anotada, no trabalho 
que se redige, da seguinte forma:

(A) com recuo de 4,0 cm, sem aspas, com fonte de letra 
um ponto menor que a do corpo do texto e referência 
da fonte autora ao final dele.

(B) sem recuo, sem aspas, com fonte de letra um ponto 
menor que a do corpo do texto e indicada por referên-
cia da fonte autora antes dele, na parte que a intro-
duz.

(C) entre aspas,  em itálico,  com o mesmo tamanho de 
fonte da letra do corpo de texto e com a fonte autora 
citada entre parênteses e em caixa alta.

(D) com aspas, sem recuo, com fonte de letra do mesmo 
tamanho que a do corpo do texto e referência da fon-
te em rodapé.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação às normas da ABNT, e previstas  conforme a 
NBR 6023/2002,  determinada por  aquela  entidade,  para 
anotação das referências (em casos de livros de um só 
autor) em trabalhos científicos, deve-se observar o seguin-
te modelo:

(A) FRANÇA, G. V. de. Medicina Legal. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.

(B) FRANÇA, G. V. de. Medicina Legal. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.

(C) FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

(D) FRANÇA,  GV de. Medicina  Legal. Rio  de  Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A responsabilidade  civil  de médicos  e  hospitais  envolve 
questões que podem fazer com que, em casos de danos 
oriundos de erros de qualquer uma dessas partes, possa 
haver solidariedade jurídica entre dois. De acordo com le-
gislação brasileira específica, em relação às responsabili-
dades civis de médicos e de hospitais, considera-se que, 
em regra,

(A) a do médico e a dos hospitais são objetivas.

(B) a do médico e a dos hospitais são subjetivas.

(C) a dos médicos é objetiva e a dos hospitais, subjetiva.

(D) a dos médicos é subjetiva e a dos hospitais, objetiva.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em procedimentos cirúrgicos, sobretudo aqueles de mais 
alta  complexidade,  tem-se  a  participação  de  médicos 
anestesistas em conjunto com as ações dos próprios cirur-
giões e seus assistentes. Segundo as regras que regula-
mentam a responsabilidade civil dos médicos, a relação ci-
rurgião-anestesista deve ser regida:

(A) pela subordinação do anestesista ao cirurgião, uma 
vez que este último é o chefe da equipe.

(B) pela autonomia de ambos, sendo a divisão do traba-
lho realizada de forma horizontal.

(C) pelo princípio jurídico in eligendo, o que supõe subor-
dinação hierárquica do anestesista ao cirurgião.

(D) pela subordinação do anestesista ao cirurgião, uma 
vez que a anestesia integra o processo cirúrgico e o 
cirurgião é quem escolhe o anestesista.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As relações entre pares são regidas por normas específi-
cas ditadas por código de ética específico para cada pro-
fissão. No caso da Medicina, tal regulamentação de con-
dutas visa evitar abusos e/ou interferências que possam 
culminar em prejuízos para os pacientes, assim como para 
a dignidade e a autonomia dos médicos. Segundo o Códi-
go de Ética Médica (CFM – versão 2010), um perito médi-
co ou auditor médico, quando na atuação em seus servi-
ços periciais ou auditoriais, pode interferir na conduta de 
outro médico,

(A) em qualquer situação, desde que comunicando o fato 
ao médico assistente.

(B) somente se o caso implicar em prejuízos ao paciente.

(C) somente em casos de emergência, mediante iminen-
te risco para a vida do paciente e, mesmo assim, co-
municando posteriormente e por escrito o fato ao mé-
dico assistente.

(D) somente com autorização expressa deste outro, mes-
mo assim  evitando-a  de  toda  forma,  uma vez  que 
essa não é uma função de perito ou auditor.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A área de Auditoria Médica é bem recente no âmbito da 
Medicina brasileira. No entanto, vem despertando interes-
se de diversos profissionais (médicos, enfermeiros, conta-
bilistas, administradores de empresas etc.) em relação à 
formação científica nesta área. Assim, em relação ao seu 
papel, o auditor médico 

(A) tem função  de  orientação  e  pacificação,  sobretudo 
propondo mudanças  que  culminem em efetividade, 
economia e eficiência, e não de fiscalização.

(B) tem  função  de  investigar  situações  pertinentes  às 
prestações de contas médicas e/ou hospitalares.

(C) deve prever a imposição de correções de problemas 
e não conformidades detectados.

(D) deve, apesar do papel de fiscal e investigador de irre-
gularidades, primar pela valorização dos aspectos do-
cumentais que apontem as não conformidades.

medico-perito
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo normas específicas, são isentos de Imposto de 
Renda  os  rendimentos  relativos  às  aposentadorias  de 
qualquer espécie (idade, tempo de contribuição, invalidez), 
pensão ou reforma, desde que seja motivada por aciden-
tes em serviços, por doenças profissionais ou especifica-
das em lei. Em relação a estas doenças, as que estão pri-
vilegiadas por tal isenção são as seguintes:

(A) hanseníase, doença de Chagas, nefropatia grave.

(B) AIDS, alienação mental, lúpus eritematoso sistêmico.

(C) cegueira, neoplasia maligna, perda de membro domi-
nante.

(D) contaminação por irradiação, cardiopatia grave, fibro-
se cística.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação às perícias previdenciárias e segundo normas 
estabelecidas pelo Manual de Perícias Médicas da Previ-
dência Social, incapacidade parcial diz respeito à condição 
de uma pessoa

(A) que permita ainda o desempenho de atividade, sem 
risco para a sua vida ou agravamento maior e que 
seja compatível com a percepção de salário aproxi-
mado daquele que ela auferia antes da doença ou do 
acidente.

(B) que não mais permita o desempenho de qualquer ati-
vidade por algum período de tempo.

(C) que seja decorrente de situação curável, que permita 
reabilitação após determinado período de tempo.

(D) que  implique  em situação  crônica,  mas  controlável 
por medicação e/ou fisioterapia, e que impeça o exer-
cício de funções específicas.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A relação médico-paciente diferencia-se daquela médico-
periciando, uma vez que a primeira baseia-se em confian-
ça mútua, enquanto a outra é baseada na pretensão de 
uma vantagem pessoal para o autor de uma causa jurídica 
em disputa. Neste sentido, em relação às perícias psiquiá-
tricas, há a possibilidade da ocorrência de simulações ou 
de dissimulações.  A metassimulação, um dos subtipos da 
simulação, diz respeito

(A) à simulação de uma enfermidade com a finalidade de 
conseguir uma internação hospitalar.

(B) à manutenção da simulação de um quadro mórbido já 
devidamente curado.

(C) ao disfarce ou encobrimento de uma doença preexis-
tente.

(D) à simulação de múltiplas doenças.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A esquizofrenia é a mais incapacitante das doenças men-
tais, e o  critério para diagnóstico desta condição mórbida 
psiquiátrica, segundo o DSM-IV e os achados de Eugene 
Bleuler, requer, por parte do paciente, a manifestação dos 
seguintes sinais:

(A) discurso incoerente, alucinação e déficit de memória.

(B) ilusões, verborreia e autismo.

(C) delírios, embotamento afetivo e ilusões.

(D) alucinação, desorganização do pensamento e ideias 
delirantes.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o nú-
mero de mortes decorrentes de acidentes de trânsito deve 
ultrapassar  um milhão de pessoas em 2015 e reconhece 
como uma das causas principais desses acidentes o consu-
mo de SPA – substâncias psicoativas. (PECHANSKY, Flavio 
et al. Uso de bebidas alcoólicas e outras drogas nas rodovi-
as brasileiras e outros estudos. Porto Alegre: Secretaria Na-
cional de Políticas sobre Drogas, 2010).

Disponível em http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/do-
cumentos/Publicacoes/alcool_transito/328287.pdf.  Acesso  em:  25 
mar.2012.

Segundo o Projeto Diretrizes da AMB/CFM, em relação à 
direção veicular, o álcool

(A) é uma substância psicoativa que pode alterar percep-
ções e comportamentos, com aumento da agressivi-
dade e diminuição da atenção.

(B) é, por excelência, uma droga estimulante do sistema 
nervoso central e, por isso, aumenta os riscos de aci-
dentes de trânsito.

(C) faz revelar a verdadeira personalidade dos seus con-
sumidores  por  ser,  por  excelência,  uma substância 
estimulante do sistema nervoso central, despertando 
neles o estímulo de empreender uma condução vei-
cular perigosa.

(D) deve  ter  consumo  restrito  a  doses  seguras,  mas 
como é difícil  saber quais são os limites de doses, 
elas deveriam ser consideradas “zero” para garantia 
da segurança no trânsito.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando as crianças,  que regulamentarmente podem ser 
transportadas no banco dianteiro de passageiros dos veí-
culos automotores (carros de passeio), ocupam esta posi-
ção no veículo, recomenda-se, por meio de diretriz especí-
fica (Projeto Diretrizes, Abramet/CFM/AMB), que

(A) devem usar a cadeirinha da mesma forma como usa-
riam se fossem transportadas no banco traseiro.

(B) tenham, na existência de air bag dianteiro e de forma 
preventiva, esse recurso de proteção desativado. 

(C) devem  estar  acompanhadas  de  passageiro  adulto 
que as contenham no colo.

(D) deixem de usar o cinto de segurança pelo maior risco 
que ele oferece, em caso de acidentes, de estrangu-
lamento e de lesões abdominais.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora 15 (NR15 – Das atividades de 
operações insalubres) estabelece que a eliminação ou di-
minuição da insalubridade

(A) implicará a não cessação do pagamento do adicional 
respectivo.

(B) implicará, no caso de incidência de mais de um fator 
de insalubridade, a percepção cumulativa para efeito 
de acréscimo salarial.

(C) estará restrita à adoção de medidas de ordem geral 
que conservem o ambiente de trabalho dentro dos li-
mites de tolerância.

(D) ficará caracterizada mediante avaliação pericial de ór-
gão competente, que comprove a inexistência de ris-
co à saúde do trabalhador.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Acerca dos níveis de tolerância aos ruídos contínuos, in-
termitentes e de impacto, segundo a Norma Regulamenta-
dora 15 (NR15 – Das atividades de operações insalubres), 
tem-se que

(A) a exposição de trabalhadores em ambientes com ní-
veis de ruído acima de 115 dB é permitida se devida-
mente protegidos por EPI e por tempo máximo de 45 
minutos diários.

(B) o limite de tolerância para ruídos de impacto é de 150 
dB (linear).

(C) o ruído de impacto é definido como aquele que apre-
senta picos de energia acústica de duração inferior a 
um segundo, a intervalos superiores a um segundo.

(D) os níveis de ruídos contínuos devem ser aferidos em 
decibéis e as medidas devem ser feitas próximas à 
fonte emissora.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trabalhos atuais mostram que a Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT)  não tem servido como instrumento de 
controle epidemiológico, uma vez que se limita a notificar 
estatisticamente os acidentes ocorridos, não se permitin-
do, porém, ir além destas informações. Neste sentido,

(A) as  CATs  sequer  são  devidamente  registradas  na 
ocorrência de acidentes nas empresas, embora todas 
as empresas exijam tal registro.

(B) as CATs não registradas acabam sendo de conheci-
mento do INSS, no momento das solicitações de be-
nefícios previdenciários do tipo auxílio-acidente.

(C) os acidentes ocorridos no âmbito das empresas pri-
vadas são os únicos registrados por meio da CAT, fi-
cando de fora, por força de instrumentos legais, as 
empresas públicas.

(D) a existência de outro tipo de prova de acidente de tra-
balho junto ao INSS é desconsiderada no momento 
da solicitação de benefícios previdenciários  do  tipo 
auxílio-acidente, visto que é a CAT que possibilita a 
sua concessão.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Concernente à  relação de  acidentes  de trabalho  com a 
concessão do benefício  auxílio-acidente,  um instrumento 
indispensável e de extremo valor, segundo a legislação es-
pecífica, é:

(A) o Código de Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10).

(B) o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

(C) o  Nexo  Técnico  Epidemiológico  Previdenciário 
(NTEP).

(D) o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal (PCMSO).

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos Planos Privados de Assistência Suplementar à Saúde 
e Previdência Privada, a cobertura assistencial, segundo 
legislação própria, está restrita

(A) ao  fornecimento  de  medicamentos  importados  não 
nacionalizados.

(B) a procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins repa-
radores, bem como órteses e próteses para o mesmo 
fim.

(C) ao  fornecimento  de  medicamentos  para  tratamento 
domiciliar.

(D) aos casos de cataclismos, guerras e comoções inter-
nas, quando declarados pela autoridade competente.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em perícias médico-legais, é de suma importância o legis-
ta saber quantificar o dano corporal sofrido por uma vítima. 
Quanto a essa quantificação, o artigo 129 do Código Penal 
especifica como lesão corporal de natureza grave aquela 
que resultar a outrem 

(A) perigo para a vida.

(B) deformidade permanente.

(C) incapacidade permanente para o trabalho.

(D) enfermidade incurável.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os traumas de natureza mecânica, existem aqueles 
que se valem de instrumentos vulnerantes, com ações cor-
tantes ou contundentes. Lesões mistas podem ser resul-
tantes dessas ações, a exemplo daquelas cortocontusas. 
Uma situação especial e que envolve lesão incisa ou mes-
mo cortocontusa em região anterior e/ou lateral do pesco-
ço corresponde a

(A) empalamento.

(B) decapitação.

(C) esgorjamento.

(D) degola.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Norma Regulamentadora 17 (NR-17, Ergono-
mia), os assentos de cadeiras de trabalho devem ser ade-
quados às condições do trabalhador, oferecendo-lhe con-
dições mínimas de conforto. Faz parte destas condições a 
existência de

(A) bordas arredondadas em toda a extensão do assento 
e do encosto.

(B) pouca ou nenhuma conformação na base do assento.

(C) altura em conformidade com a estatura do trabalha-
dor, independente da natureza da função exercida.

(D) encosto  com  forma  levemente  adaptada  ao  corpo 
para a proteção de toda a extensão da coluna verte-
bral.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Norma Regulamentadora 17 (NR-17, Ergono-
mia),  nas atividades que exijam sobrecarga muscular,  a 
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso, membros 
superiores e inferiores, com base em análises ergonocole-
tivas do trabalho, deve-se observar o seguinte:

(A) o empregador pode promover sistema de avaliação 
dos trabalhadores envolvidos nas atividades de digi-
tação, baseado no número individual de toques sobre 
o teclado, para efeito de remuneração.

(B) o número máximo de toques reais exigidos pelo em-
pregador não deve ser superior a nove mil por hora 
trabalhada.

(C) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não 
deve exceder o limite máximo de cinco horas/dia, po-
dendo  o  trabalhador  exercer  outras  atividades  no 
tempo  restante  da  jornada,  desde  que  não  exijam 
movimentos repetitivos nem esforços visuais.

(D) a inclusão, nas atividades de entrada de dados, de 
pausa de, no mínimo, 15 minutos para cada 45 minu-
tos trabalhados, não deduzidos na jornada normal de 
trabalho.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em sessão recente, o Supremo Tribunal Federal (STF) jul-
gou inconstitucional  a  criminalização do abortamento de 
fetos  anencefálicos.  Outra  situação  ética  decidida  por 
aquele tribunal foi a questão do emprego de células-tronco 
embrionárias. Em relação às questões bioéticas e tendo-
se em vista a Lei n. 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), 
considera-se que

(A) o comércio de material biológico é vedado, valendo-
se da tipificação (crime) prevista na Lei n. 9.434/1997 
(Lei dos Transplantes).

(B) o comércio de material biológico é crime tipificado di-
retamente por este dispositivo legal – Lei de Biosse-
gurança.

(C) o comércio de material  biológico (órgãos e tecidos) 
tem regras próprias e é permitido em casos especi-
ais, segundo as leis de Biossegurança e dos Trans-
plantes.

(D) substâncias orgânicas humanas, a exemplo de san-
gue, esperma e óvulos, ou quaisquer outras, são des-
critas  como tecidos previstos na Lei n. 9.439/1997, 
que serve de respaldo às determinações da Lei de Bi-
ossegurança. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação às questões bioéticas que envolvem o direito à 
própria morte, o desligamento de aparelhos de manuten-
ção da vida em pacientes terminais recebe o nome de

(A) distanásia.

(B) eutanásia passiva.

(C) eutanásia ativa.

(D) mistanásia.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Documentos periciais podem existir na forma de relatórios 
médico-legais,  devendo  ser  solicitados  por  autoridade 
competente à frente do caso. Na elaboração de relatórios 
periciais, nos tipos laudo ou auto, 

(A) a participação indireta do perito ocorre na execução 
da perícia e na lavratura do relatório, em caso de lau-
dos.

(B) a participação do perito está restrita à execução da 
perícia, com a participação de escrivão no momento 
da lavratura do relatório, em caso de laudos.

(C) a participação do escrivão está restrita aos casos de 
lavratura de autos periciais.

(D) a participação do escrivão está restrita à fase de la-
vratura dos laudos periciais.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de laudos contraditórios, cabe ao Juiz da causa a 
decisão  acerca  da  validade  de  cada  um destes.  Nesse 
sentido, é possível a participação de um parecerista que, 
nomeado pelo magistrado, possa auxiliá-lo a dirimir tal dú-
vida. No foro penal, a ocorrência de laudos contraditórios, 
por força das mudanças no artigo 159 do Código Penal, 
passou a ser possível, basicamente, quando

(A) da atuação dos peritos ad hoc, uma vez que sempre 
devem ser indicados dois.

(B) da atuação dos peritos oficiais, uma vez que sempre 
devem ser indicados dois.

(C) da avaliação do laudo oficial pelo assistente técnico 
de qualquer das partes envolvidas no litígio.

(D) do momento anterior à entrega do laudo oficial ao Juí-
zo, pois é o instante em que já é permitida a atuação 
do assistente técnico.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Acerca da responsabilidade penal dos médicos, tem-se de 
avaliar o envolvimento de suas ações sob o ponto de vista 
de três elementos básicos: imperícia, imprudência e negli-
gência. Neste sentido, deve-se considerar inevitavelmente 
a possibilidade de ocorrência de

(A) dolo.

(B) culpa consciente.

(C) culpa inconsciente.

(D) culpa lato sensu.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os foros trabalhista, cível, criminal e previdenciário admi-
tem a participação de assistente técnico nas perícias judi-
ciais.  O momento  de  sua  admissão  pelo  juiz  da  causa 
deve obedecer a determinadas normas, a exemplo da atu-
ação no foro criminal, quando o assistente só é admitido 
após a entrega do laudo oficial. Em relação à atuação dos 
assistentes técnicos, pode-se considerar que

(A) estarão  isentos  de  suspeição  ou  de  impedimentos 
para  sua  atuação  quando  indicados  para  orientar 
qualquer das partes envolvidas no litígio judicial.

(B) serão suspeitos ou impedidos de agir quando manti-
verem laços de amizade ou inimizade com uma das 
partes envolvidas no litígio judicial.

(C) estarão impedidos de agir nos casos que envolvam 
qualquer parente em primeiro ou segundo grau.

(D) deverão ser considerados destituídos de capacidade 
técnica pela parte litigante, para que sejam impedidos 
de atuar.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Não reconhecimento de uma doença, impossibilitando to-
mada de medidas terapêuticas; não reconhecimento jurídi-
co-legal das reais condições de saúde do trabalhador, im-
pedindo o recebimento de benefícios previdenciários; não 
conhecimento da real distribuição das doenças profissio-
nais, dificultando o seu devido controle. Essas ações fun-
damentam-se em uma

(A) visão estritamente jurídica dos fatos.

(B) visão centrada em subdiagnóstico e epidemiologia.

(C) visão estritamente clínica dos fatos.

(D) visão médico-legal dos fatos.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Acidentes de trabalho representam grandes perdas huma-
nas, sociais e financeiras, sobretudo em relação à Previ-
dência Social e aos benefícios por ela pagos, daí a enor-
me relevância  das análises epidemiológicas como guias 
das ações preventivas nesse sentido. Acerca das análises 
epidemiológicas que envolvem os acidentes de trabalho, 
considera-se que a CAT

(A) contempla adequadamente os dados necessários à 
avaliação epidemiológica, nos moldes atuais.

(B) reflete a realidade das situações que envolvem a se-
gurança nos locais de trabalho.

(C) tem pouco valor jurídico na esfera trabalhista e funcio-
na como mero instrumento de avaliação epidemiológi-
ca.

(D) tem  relevante  papel  jurídico  na  esfera  trabalhista, 
mas carece de reformulações que a tornem mais efe-
tiva do ponto de vista epidemiológico.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nem todo mau resultado obtido por médicos deve ser con-
siderado como erro médico. Neste sentido, e tendo em vis-
ta  o  cometimento  de  um erro  médico  real,  que  poderá 
acontecer a partir da falta de habilitação legal para o em-
preendimento de ações médicas, do ato de se fazer o que 
não deveria ser feito ou o de não fazer o que deveria ser 
feito. Considerando estritamente a sequência em que fo-
ram colocadas, as três situações fáticas referem-se, res-
pectivamente, a

(A) imprudência, imperícia e negligência.

(B) imperícia, negligência e imprudência.

(C) negligência, imprudência e imperícia.

(D) imperícia, imprudência e negligência.
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