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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 
 
 

 
ã Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

ã Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta 

esferográfica preta ou azul, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

ã Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

ã Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Língua Portuguesa  

Leia, com atenção, o texto abaixo e responda às questões de 01 a 08:  
 

 

Zero Hora, 24/11/12. 
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1 

Das frases abaixo,  
 

I) “Uma única coisa é necessária: a solidão. A 
grande solidão interior. Ir dentro de si e não 
encontrar ninguém durante horas é a isso que é 
preciso chegar. Estar só, como a criança está 
só.” (Rainer Rilke) 

II) “O segredo de uma velhice agradável consiste 
apenas na assinatura de um honroso pacto com 
a solidão.” (Gabriel Garcia Marques) 

III) “Nenhum homem é uma ilha isolada; cada 
homem é uma partícula do continente (...) a 
morte de qualquer homem diminui-me, porque 
sou parte do gênero humano (...) E por isso não 
perguntes por quem os sinos dobram; eles 
dobram por ti.” (John Donne) 

IV) “Na solidão, o solitário devora a si mesmo; na 
multidão, devoram-no inúmeros. Então escolhe.” 
(Nietzsche) 

aquela(s)  que se relaciona(m) com a 
mensagem do texto é(são) 

 
(a) apenas a III. 

(b) apenas a I e a III. 

(c) apenas a III e a IV. 

(d) apenas a II e a IV. 

(e) apenas a I. 

2 

No segundo parágrafo, há uma 
exemplificação do tema abordado no texto, que se 
consubstancia 

 
(a) na analogia entre o ser social e o ser biológico. 

(b) no contraste entre os diferentes órgãos do corpo 
humano. 

(c) no paradoxo existente entre o individual e o 
coletivo. 

(d) na relação entre os diferentes tipos de 
comunicação. 

(e) na comparação entre os vários tipos de células. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Para garantir a tessitura de um texto, são 
usados nexos que estabelecem relações entre as 
ideias. Na linha 49, o nexo para (... para corrigir a 
omissão e incluir as doenças crônicas...) expressa 

 
(a) adversidade. 

(b) causalidade. 

(c) finalidade. 

(d) conformidade. 

(e) proporcionalidade. 

4 

Das afirmações abaixo, relativas ao texto, 
 

I) No primeiro parágrafo, há uma incoerência entre 
ser isolado e dependente, dificultando a leitura. 

II) A comunicação é inerente ao ser humano. 

III) O homem é uma simbiose de necessidades, 
temores, angústias, desejos e prazeres. 

IV) A sociedade corrompe o homem e o torna 
dependente dos outros. 

 
está(ão) correta(s) 

 
(a) apenas a II e a III. 

(b) apenas a I e a II. 

(c) apenas a II e a IV. 

(d) apenas a I, a II e a IV. 

(e) a I, a II, a III e a IV. 

5 

A única relação correta entre os elementos 
referidos no texto é 

 
(a) seu (linha 58) – do indivíduo 

(b) no qual (linha 5) – com o outro 

(c) as (linha 43) – enfermidades que eram rotuladas 
como fatalidades degenerativas 

(d) este grupo (linhas 45-46) – o novo milênio 

(e) daquelas (linhas 54-55) – rotuladas 
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6 

Leia a frase (linhas 1 a 3)  
 
“Somos indivíduos naturalmente bastante 

isolados uns dos outros, embora profundamente 
interdependentes na conjuntura social.” 

 
Analise, então, as propostas de reescritura 

apresentadas. 
 

I) Somos indivíduos naturalmente bastante 
isolados uns dos outros, mesmo que 
profundamente interdependentes na conjuntura 
social. 

II) Apesar de profundamente interdependentes na 
conjuntura social, somos indivíduos 
naturalmente bastante isolados uns dos outros. 

III) Somos indivíduos naturalmente bastante 
isolados uns dos outros, ainda que 
profundamente interdependentes na conjuntura 
social. 

 
Dentre essas propostas, a(s) que 

mantém(êm) a relação de concessão expressa no 
texto é (são) 

 
(a) apenas a I e a III. 

(b) apenas a III. 

(c) apenas a II. 

(d) apenas a II e a III. 

(e) a I, a II e a III. 

7 

Sobre os recursos linguísticos 
empregados no texto, é possível afirmar que 

 
(a) o pronome que (linha 41) refere-se a na falta de 

melhor definição (linha 41). 

(b) o nexo no qual (linha 5) tem o mesmo sentido e a 
mesma função gramatical do nexo onde (linha 
60). 

(c) na linha 15, o nexo mas pode ser substituído, 
sem prejuízo de sentido para o texto, pelo nexo 
embora. 

(d) a conjunção entretanto (linha 44) estabelece, no 
texto, uma relação de proporcionalidade. 

(e) a substituição da palavra perspectiva (linha 67) 
por panorama não requer nenhuma outra 
alteração linguística da frase (linhas 66 a 68). 

8 

Em relação à frase “Levou cerca de meio 
século (embora já estivesse incorporado na política 
de saúde pública em vários lugares, inclusive em 
nosso Estado) para se reconhecer a determinação 
social das doenças, e não somente daquelas 
rotuladas como infecciosas ou transmissíveis.” (linhas 
51 a 55), analise as afirmações que seguem. 

 
I) A palavra daquelas permite inferir uma elipse do 

vocábulo doenças. 

II) O nexo embora pode ser substituído, sem 
prejuízo de sentido para o texto, por mesmo 
que. 

III) Se os dois parênteses fossem substituídos por 
travessões, a estrutura da frase seria alterada, 
havendo prejuízo de sentido para o texto. 

 
Das afirmações acima, está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas a I e a III. 

(b) apenas a I. 

(c) apenas a II. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) a I, a II e a III. 
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Conhecimentos específicos 

9 

A todo trabalhador exposto aos riscos 
biológicos deverá ser fornecido, 
obrigatoriamente, pelo empregador, as vacinas 
contra as doenças 

 
(a) Hepatite B e C, Difteria e Tétano. 

(b) Influenza sazonal, Tuberculose e Difteria. 

(c) Difteria, Tétano e Hepatite B. 

(d) Tuberculose, Hepatite B e Tétano. 

(e) Tétano, Hepatite C e Difteria. 

10 

O quadro clínico caracterizado por 
transtorno de personalidade, demência e 
parkinsonismo secundário pode ser causado pela 
exposição a 

 
(a) Benzeno. 

(b) Alumínio. 

(c) Radiação não ionizante. 

(d) Manganês. 

(e) Organofosforados. 

11 

Nos casos de intoxicação por 
organofosforados, 

 
I) Ocorre a inibição da acetilcolinesterase, levando 

a um acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica. 

II) A glicemia aumenta em até cinco vezes o valor 
da normalidade, sendo, nesses casos, indicado 
o uso de insulina. 

III) A hiperestimulação colinérgica se caracteriza por 
salivação excessiva, sudorese, miofasciculações 
e miose. 

IV) Suspeita-se quando o paciente é oriundo da 
área rural e tem exposição ocupacional. 

 
Dessas afirmações, estão corretas 
 

(a) a I, a II e a III. 

(b) a II e a III. 

(c) a II, a III e a IV. 

(d) a I, a III e a IV. 

(e) a  I, a II, a III e a IV. 

12 

Em caso de suspeita ou confirmação, 
deverão ter Notificação Compulsória junto ao Serviço 
de Vigilância Sanitária, as seguintes patologias: 

 
I) Dengue Hemorrágica, Febre Amarela e Difteria 

II) Coqueluche, Hepatites virais e Leptospirose 

III) Botulismo, Tuberculose e Síndrome da Rubéola 
Congênita 

 
Dessas afirmações, está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas a I e a II. 

(b) a I, a II e a III. 

(c) apenas a I e a III. 

(d) apenas a II e a III. 

(e) apenas a I. 

13 

Em relação ao Atestado de Saúde 
Ocupacional, é correto afirmar que  

 
(a) o médico deverá emiti-lo em duas vias, sendo que 

a primeira será entregue ao trabalhador e a 
segunda arquivada no local de trabalho. 

(b) sendo verificada, através de avaliação e/ou dos 
exames complementares exposição excessiva ao 
risco, o trabalhador deverá ser afastado somente 
se apresentar quadro clínico sintomático. 

(c) o médico encarregado do exame não poderá 
solicitar a emissão da CAT, a qual somente 
poderá ser feita pelo médico coordenador. 

(d) devem constar dados do trabalhador: nome 
completo, número de registro de sua identidade, 
função, riscos ocupacionais específicos, os 
procedimentos médicos, definição de apto ou 
inapto, nome do médico coordenador ,quando 
houver, e nome do médico encarregado do 
exame, endereço ou forma de contato, data, 
carimbo contendo sua inscrição no conselho 
competente e assinatura. 

(e) os dados obtidos nos exames médicos, deverão 
ser registrados em prontuário individual, que 
ficará sob a responsabilidade e a disposição do 
empregador. 



UFPel / CGIC Concurso Público (Aplicação: 13/01/2013) 

Cargo: Médico/Medicina do Trabalho/Classe E-101  - 7 / 11 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. 

14 

A Síndrome do Esgotamento Profissional, 
ou a Síndrome de Burnout, acomete um número 
expressivo de trabalhadores e se caracteriza por 

  
(a) ser mais prevalente no sexo masculino. 

(b) apresentar, na sua evolução clínica, uma única 
fase, a despersonalização. 

(c) incidir mais em profissionais que se relacionam 
com o público em geral, especialmente da área 
da saúde e do ensino. 

(d) ser comum em trabalhadores que cumprem 
jornada noturna de trabalho. 

(e) acometer mais profissionais no final de carreira e 
que exerçam atividade essencialmente 
intelectual. 

15 

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças recorrentes do trabalho, através 
de suas atribuições: 

 
I) Identificar os riscos do processo de trabalho, 

elaborar o mapa de riscos, com a participação 
do maior número de trabalhadores, com a 
assessoria do SESMT. 

II) Colaborar no desenvolvimento e implementação 
do PCMSO, PPRA e outros programas 
relacionados à segurança e saúde no trabalho. 

III) Requerer ao empregador ou ao SESMT, a 
paralisação da máquina ou setor, em que 
considere haver risco grave e iminente à 
segurança e saúde dos trabalhadores. 

IV) Emitir a Comunicação de Acidente de 
Trabalho(CAT). 

 
Em relação as afirmativas acima, estão 

corretas 
 

(a) a I, a II e a III. 

(b) a I, a II e a IV. 

(c) a III e a IV. 

(d) a II e a IV. 

(e) a I, a II, a III e a IV. 

 

 

 

 

16 

A Norma Regulamentadora do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
estabelece que  

 
(a) sendo constatada a ocorrência de agravamento 

de doenças profissionais, através de exames 
médicos, mesmo sem sintomatologia, caberá ao 
médico indicar, quando necessário, o 
afastamento do trabalhador da exposição ao risco 
ou do trabalho. 

(b) deverá o empregador garantir a elaboração e 
implementação do PCMSO, além de indicar um 
médico coordenador responsável pela execução 
do programa, o qual, obrigatoriamente, deverá ser 
especialista em medicina do trabalho. 

(c) a obrigatoriedade dos exames periódicos deve 
ser anual para trabalhadores menores de 18 anos 
e maiores de 40 anos. 

(d) o exame médico de retorno ao trabalho deverá 
ser no segundo dia da volta ao trabalho, do 
trabalhador ausente por período igual ou superior 
a 30(trinta) dias. 

(e) o exame médico demissional será, 
obrigatoriamente, realizado até a data da 
homologação, desde que o último exame médico 
ocupacional tenha sido realizado há mais de 
130(cento e trinta) dias, para empresas de grau 
de risco 1 e 2.  

17 

A norma regulamentadora sobre segurança e 
saúde no trabalho, em serviços de saúde, estabelece 
que deverá constar, no PCMSO, quando houver 
exposição acidental aos agentes biológicos: 

 
I) Procedimentos a serem adotados para 

diagnóstico, acompanhamento e prevenção da 
soroconversão e das doenças. 

II) As medidas para descontaminação de trabalho. 

III) A relação dos estabelecimentos de saúde que 
podem prestar assistência ao trabalhador. 

IV) A forma de remoção para o atendimento dos 
trabalhadores. 

 
Estão corretas: 
 

(a) a I, a II, a III e a IV. 

(b) apenas a II e a IV. 

(c) apenas a III e a IV. 

(d) apenas a I e a IV. 

(e) apenas a I e a II. 
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Os trabalhadores que sofrem exposição 
ocupacional a riscos, devem realizar os exames 
complementares abaixo descritos, 
respectivamente: 

 
(a) aerodispersoides não fibrogênicos: RX de tórax 

admissional e trienal, se exposição maior de 15 
anos. 

(b) radiações ionizantes: hemograma completo, 
plaquetas e RX de tórax admissional e semestral. 

(c) benzeno: hemograma completo e plaquetas, 
admissional e anual. 

(d) aerodispersoides fibrogênicos: espirometria 
admissional e bienal. 

(e) aerodispersoides fibrogênicos: RX de tórax 
admissional e bienal. 

19 

Correlacione, respectivamente, as colunas: 
 

I. NR 4 a) Controle de Risco Biológico 

II. NR 7 b) SESMT 

III. NR 9 c) PCMSO 

IV. NR 5 d) PPRA 

V. NR 32 e) CIPA 

 
A relação correta é 
 

(a) Va, IIc, Ib, IVd, IIIe. 

(b) IVb, IId, Ie, IIIc, Va.  

(c) Va, IIIc, IId, IVe, Ib. 

(d) Va, Ib, IIc, IIId, IVe. 

(e) Id, Vb, IIa, IVe, IIIc. 

20 

Das concessões, sem qualquer prejuízo, 
poderá o servidor ausentar-se do serviço 

 
(a) por 07(sete) dias consecutivos, em razão de 

casamento. 

(b) por 05(cinco) dias, em razão de comprovada 
incompatibilidade de horário escolar e da 
repartição. 

(c) por 02(dois) dias, para doação de sangue. 

(d) por 01(um) dia para se alistar como eleitor. 

(e) em horário especial, o servidor portador de 
deficiência, quando comprovada a necessidade, 
por junta médica oficial, independente da 
compensação de horário. 

21 

A reinvestidura do servidor estável, no 
cargo anteriormente integrado, ou no cargo 
resultante da sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens, denomina-se 

 
(a) reversão. 

(b) readaptação. 

(c) recondução. 

(d) remoção. 

(e) reintegração. 

22 

A licença poderá ser concedida ao servidor: 
 

I) Por motivo de doença do cônjuge ou 
companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto 
ou da madrasta, enteado ou dependente que 
viva às suas custas e conste do seu 
assentamento funcional mediante comprovação 
por perícia médica oficial. 

II) Sem remuneração, durante o período que 
mediar entre a sua escolha em convenção 
partidária, como candidato a cargo eletivo, e à 
véspera do registro de sua candidatura perante 
a Justiça Eleitoral. 

III) Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, 
o servidor fará jus a 3(três) meses de licença, a 
título de prêmio por assiduidade com 
remuneração do cargo efetivo.   

IV) A critério da administração poderá ser concedida 
ao servidor ocupante de cargo, em estágio 
probatório, a licença para tratar de interesse 
particular, pelo prazo de 5(cinco) anos 
consecutivos, com direito a remuneração aos 
vencimentos. 

 
Em relação às afirmativas acima, a 

sequência correta é 
 

(a) V, F, F, F. 

(b) F, V, F, F. 

(c) V, V, F, F. 

(d) V, V, V, F. 

(e) V, F, V, F. 
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Em relação ao acompanhamento da 
audição em trabalhadores expostos à níveis de 
pressão sonora elevados, é correto afirmar que 

 
(a) ocorre inicialmente o acometimento dos limiares 

auditivos em uma ou mais frequências da faixa de 
2500 a 6000 hz. 

(b) o exame audiométrico será realizado, no mínimo, 
na admissão e no sexto mês após, a partir de 
então, bianual. 

(c) o trabalhador permanecerá em repouso auditivo 
por um período mínimo de 12 horas até o 
momento da realização do exame.  

(d) devem ser submetidos a exame audiométrico de 
referência e sequenciais, somente aqueles que 
não usem protetor auditivo. 

(e) pode ocorrer perda auditiva, do tipo 
neurosensorial, irreversível e com progressão 
gradual com o tempo de exposição ao ruído. 

24 

Em relação à organização do trabalho, de 
acordo com a NR 17, deve-se levar em consideração: 

 
I) As normas de produção. 

II) O modo operatório. 

III) O ritmo de trabalho. 

IV) O conteúdo das tarefas. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 

(a) apenas a I e a II. 

(b) apenas a II, a III e a IV. 

(c) apenas a III e a IV. 

(d) apenas a I, a  II e a IV. 

(e) a I, a II, a III e a IV. 

25 

O PCMSO pode ser alterado a qualquer 
momento, em seu todo ou em parte, sempre que o 
médico detectar:  

 
I) mudanças em riscos ocupacionais decorrentes 

das alterações nos processos de trabalho. 

II) novas descobertas da ciência médica, em 
relação a efeitos de riscos existentes.  

III) mudanças de critérios de interpretação ou, 
ainda, reavaliações do reconhecimento dos 
riscos. 

 
Das afirmações acima citadas, está(ão) 

correta(s) 
 

(a) apenas a I e a II. 

(b) apenas a II e a III. 

(c) apenas a II.  

(d) apenas a I. 

(e) a I, a II e a III.  

26 

É correto afirmar: 
 

(a) Saturnismo é uma doença ocupacional 
decorrente da exposição do alumínio e seus 
compostos. 

(b) Bissinose é uma doença ocupacional decorrente 
de exposição do alumínio e seus compostos. 

(c) O ASO deverá ser arquivado no local do trabalho 
à disposição da fiscalização, e uma via entregue 
ao trabalhador mediante recibo. 

(d) O exame médico Admissional deverá ser 
realizado imediatamente após o trabalhador 
assumir as suas tarefas. 

(e) PAIRO decorre de uma diminuição gradual de 
acuidade auditiva tendo como principal causa a 
exposição continua a ruído de qualquer natureza. 

27 

Considerando uma jornada de trabalho de 
4 horas diárias, medido, em decibéis, um 
instrumento de pressão sonora, operando no 
circuito de resposta lenta slow e todas as leituras 
feitas próximas ao ouvido do trabalhador, o nível 
máximo de ruído intermitente permitido neste 
caso é de 

 
(a) 88. 

(b) 90. 

(c) 89. 

(d) 65. 

(e) 100. 



UFPel / CGIC Concurso Público (Aplicação: 13/01/2013) 

Cargo: Médico/Medicina do Trabalho/Classe E-101  - 10 / 11 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. 

28 

A norma regulamentadora (NR) da Portaria 
3214/78 do MTE, que tem por finalidade  
regulamentar as condições de trabalho as quais 
incluem aspectos relacionados ao levantamento, 
transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, 
aos equipamentos e às condições ambientais do 
posto de trabalho e a própria organização do 
trabalho é a 

 
(a) NR 18. 

(b) NR 17. 

(c) NR 15. 

(d) NR 12. 

(e) NR 7. 

29 

O nome da doença ocupacional que 
apresenta compressão do nervo mediano e sendo 
o principal sintoma dor e parestesia em área do 
nervo mediano (polegar, indicador, médio e 
metade radial do anular), dormência com 
manifestações à noite, é 

 
(a) Síndrome de Gyon . 

(b) Síndrome do Túnel do Carpo. 

(c) Epicondilite. 

(d) Tendinite de ombro. 

(e) Síndrome do Canal Cubital. 

30 

Mulher de 28 anos relata que começou a 
apresentar lesões nas mãos e que os sintomas 
amenizavam após uso de pomadas, mas que as 
lesões voltavam quando retornava ao seu trabalho. 
História Ocupacional – Técnica de enfermagem do 
hospital desde 2010. Ex. físico – lesões eritemo 
descamativas em região dorsal das mãos e regiões 
interdigitais bilaterais. A alternativa correta do 
diagnóstico para o caso é  

 
(a) eczema. 

(b) dermatite de contato para sensibilização ao látex. 

(c) psoríase. 

(d) reação cutânea a drogas. 

(e) piodermite. 

31 

Doenças do Trabalho se caracterizam por 
serem  

 
(a) doenças que produzem incapacidade para o 

trabalho. 

(b) doenças inerentes ao grupo etário. 

(c) doenças endêmicas. 

(d) doenças adquiridas ou desencadeadas por 
condições especiais em que o trabalho é 
realizado e a ele se relacionam diretamente. 

(e) doenças degenerativas. 
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Na NR15 os agentes Biológicos geram 
adicional de insalubridade em grau 

 
(a) mínimo ou médio. 

(b) mínimo, médio ou máximo. 

(c) apenas mínimo. 

(d) apenas médio. 

(e) médio ou máximo. 
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A Síndrome do Desfiladeiro Torácico 
ocorre em trabalhadores que 

 
(a) desempenham atividade com os braços elevados 

por períodos prolongados, ou que comprimem o 
ombro contra algum objeto.  

(b) desempenham tarefas manuais repetitivas, 
principalmente pronador redondo se houver força 
ou desvio do carpo, quando os tendões 
hipertrofiados ou edemaciados comprimem o 
nervo mediano. 

(c) desempenham atividade em que há fixação do 
polegar acompanhado de força, quer de torção, 
quer de desvio ulnar do carpo. 

(d) desempenham atividade em que o braço fica em 
elevação por longos períodos. 

(e) desempenham tarefas que exigem 
pronossupinação vigorosa de antebraço. 
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O exame médico periódico para 
trabalhadores expostos a riscos ou situações de 
trabalho que impliquem o agravamento ou 
desencadeamento de doença ocupacional, ou, 
ainda, para aqueles que sejam portadores de 
doenças crônicas, deverá ser repetido  

 
(a) a cada ano ou semestre, dependendo da idade 

do trabalhador.  

(b) a cada 2 anos, ou intervalos menores, a critério 
do médico encarregado. 

(c) a cada 2 anos, ou intervalos maiores, a critério do 
médico encarregado. 

(d) a cada 6 meses.  

(e) a cada 3 anos a critério de negociação coletiva de 
trabalho. 
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Homem com 50 anos de idade apresenta 
quadro clínico de dor abdominal de forte intensidade 
sem relação com hábito intestinal. Ao exame clínico: 
afebril, normotenso, dor à palpação periumbilical, 
ruídos hidroaéreos normais, sem massa em 
abdômen. História ocupacional: desempenha função 
em fábrica de baterias para automóveis. 

A alternativa correta de diagnóstico para o 
caso é 

 
(a) úlcera gástrica. 

(b) intoxicação por chumbo. 

(c) apendicite. 

(d) intoxicação alimentar. 

(e) pancreatite. 
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Nos ambientes de trabalho, os fatores de 
risco presentes, tais como  

 
(a) vírus, bactérias, fungos, cães e ratos, são 

agentes biológicos. 

(b) má postura, repetição de movimentos, má 
iluminação, excesso de ruído, carregamento de 
peso excessivo, são agentes ergonômicos.  

(c) gases, neblinas, raio X, poeira de amianto, hélio e 
amônia, são agentes químicos.  

(d) oxigênio, gás carbônico, cianeto e monóxido de 
carbono, são asfixiantes simples.  

(e) vibrações, gases asfixiantes, barulho, raios 
ultravioletas e ultrassom, são agentes físicos. 
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Os agentes passivos de produzir  
condições insalubres ou perigosas, no ambiente 
de trabalho, constam nas NRs  

 
(a) 14 e 15. 

(b) 16 e 17. 

(c) 15 e 16. 

(d) 12 e 13. 

(e) 16 e 13. 
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Para os seres humanos, consideram-se 
como indutores de leucemia, dois principais 
fatores que são 

 
(a) radiação ionizante  e vírus. 

(b) vírus e pesticida. 

(c) vírus e benzeno. 

(d) radiação ionizante e pesticidas.  

(e) radiação ionizante e benzeno.  
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Conforme a NR-4, um estabelecimento 
com grau de risco 3, e que possui 2500 
empregados, deve contar, em seu quadro 
funcional, com 

 
(a) um médico do trabalho em tempo integral.  

(b) um médico do trabalho em tempo parcial. 

(c) dois engenheiros de segurança do trabalho em 
tempo parcial. 

(d) um auxiliar de enfermagem do trabalho em tempo 
parcial.  

(e) dois enfermeiros do trabalho em tempo integral. 
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Pela definição da NR 32, os radiofármacos 
são  

 
(a) partículas proteicas infecciosas. 

(b) micro-organismos. 

(c) partículas ou radiação eletromagnética. 

(d) substâncias radioativas. 

(e) isótopos instáveis de um elemento. 


