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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no 

Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição). No Cartão Resposta 

verifique se seus dados estão corretos e assine. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (09 

páginas). Após transcorridos 15 (quinze) minutos de prova este não será substituído 

sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 pontos cada, devendo o candidato obter no 

mínimo 50% de acerto para aprovação.  

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

 
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma. 

 

6- Não rasure o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA, 

caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta, bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la acione o fiscal para entregar o 

Cartão Resposta. 

 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma 01 (uma) hora de início da 

prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso Público. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. Este será disponibilizado no site 

www.bauru.sp.gov.br      Concursos, a partir da data de publicação do gabarito. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 18/02/2014, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 27/02/2014 no Diário Oficial de Bauru. 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o cargo efetivo de Especialista em Saúde – MÉDICO DO 

TRABALHO 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

         01) Médico que emite atestado médico 

falso: 

 

A) Comete infração ético profissional 

devendo sofrer sanções exclusivamente 

pelo conselho regional de medicina. 

B) Não comete infração ético 

profissional e sim crime tipificado no 

Código Penal Brasileiro podendo 

receber pena de um mês a um ano de 

detenção, acrescida de multa se o delito 

for cometido com o fim de lucro. 

C) Comete infração ético profissional 

devendo sofrer sanções pelo conselho 

regional de medicina e crime tipificado 

no Código Penal Brasileiro podendo 

receber pena de um mês a um ano de 

detenção, acrescida de multa se o delito 

for cometido com o fim de lucro. 

D) Não comete crime em virtude de o 

atestado ser um documento médico 

legal protegido por sigilo.  

 

02) O médico coordenador do 

PCMSO: 

 

A) Somente coordena a execução dos 

exames médicos, não podendo realiza-

los pessoalmente. 

B) Realiza os exames médicos 

previstos na NR07, mas pode 

encarregar outro profissional médico 

familiarizado com a medicina 

ocupacional de fazê-lo. 

C) Não se envolve com exames 

complementares, sendo estes de outra 

legislação específica. 

D) Realiza os exames médicos 

previstos na NR07, mas não pode 

encarregar outro profissional médico 

familiarizado com a medicina 

ocupacional de fazê-lo. 

 

03) Quanto ao pagamento do 

Adicional de Insalubridade podemos 

afirmar que: 

 

A) O adicional de Insalubridade foi 

instituído para compensar as lesões do 

trabalho. 

B) Pode ser suprimido, após 

eliminada ou neutralizada a exposição, 

sem ofensa ao direito adquirido. 

C) Sempre que tiver direito a 

insalubridade e periculosidade, o 

trabalhador receberá o de valor menor 

pela tese da hipossuficiência. 

D) Não pode ser suprimido, mesmo 

após eliminada ou neutralizada a 

exposição, por ofensa ao direito 

adquirido. 

 

04) A NR 07 estabelece que o PCMSO 

deve incluir a realização obrigatória 

dos seguintes exames médicos: 

 

A) Admissional, pericial, 

previdenciário, de retorno ao trabalho, 

de mudança de função, demissional. 

B) Admissional, periódico, de retorno 

ao trabalho, gestacional, demissional. 

C) Admissional, periódico, de retorno 

ao trabalho, de mudança de função, 

demissional. 

D) Admissional, pericial, 

previdenciário, pericial trabalhista, de 

mudança de função, demissional. 

 

05) Podemos conceituar Acidente do 

Trabalho na forma legal como aquele 

que:   

   

A) Pode ser evitado quando os 

sindicatos da categoria adotam o uso de 
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medidas coletivas (EPC) e individuais 

(EPI) de proteção e segurança á saúde 

do trabalhador.   

B) Ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa ou pelo exercício 

do trabalho dos segurados.  

C) Não provoca necessariamente 

lesão corporal ou perturbação 

funcional. 

D) Pode ser evitado quando a 

empresa/empregador adota o uso de 

medidas coletivas (EPC) e quando o 

trabalhador adquire por seus custos 

próprios Equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

      

06) Podemos com segurança afirmar 

que NÃO são consideradas como 

Doenças do Trabalho aquelas que são: 

 

A) degenerativas, inerentes á grupo 

etário, endêmicas de segurados 

expostos pelo trabalho. 

B) degenerativas, inerentes á grupo 

etário, produtoras de incapacidade 

laborativa. 

C) não degenerativas, não inerentes á 

grupo etário, incapacitantes e 

endêmicas. 

D) degenerativas, inerentes á grupo 

etário, que não produz incapacidade 

laboral, endêmicas de segurados não 

expostos pelo trabalho.  

  

07) Um trabalhador retorna como 

habitualmente, de seu trabalho para 

casa no mesmo habitual ônibus urbano, 

quando um marginal adentra o veículo 

e numa tentativa de assalto o baleia no 

abdômen. Apesar da gravidade, o 

mesmo é operado e sobrevive, 

retornando 60 dias ao trabalho. Esta 

situação deve ser tratada como um: 

  

A) Assalto/tentativa de homicídio, 

questão de segurança pública. 

B) Assalto/tentativa de homicídio, 

questão de segurança pública, acidente 

de trajeto equiparado ao de trabalho. 

C) Assalto/tentativa de homicídio, 

questão de segurança pública, doença 

ocupacional. 

D) Somente uma questão de 

segurança pública. 

 

08) A norma regulamentadora que 

trata sobre a CIPA – Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes é a: 

 

A) NR 05 

B) NR 07 

C) NR 15 

D) NR 04 

 

09) Podemos afirmar que: 

 

A) Exame médico de retorno ao 

trabalho a avaliação clínica deverá ser 

realizada obrigatoriamente no primeiro 

dia da volta ao trabalho de trabalhador 

ausente por período igual ou maior a 30 

dias por motivo de doença ou acidente, 

de natureza ocupacional ou não, ou 

parto. 

B) Exame médico de mudança de 

função se faz após a data da mudança a 

fim de averiguar se a colocação no 

novo posto de trabalho ou setor 

acarretou exposição a novos agentes 

agressivos. 

C) Exame médico demissional será 

obrigatoriamente feito após a data da 

homologação da rescisão contratual, 

desde que o último exame médico 

ocupacional tenha sido realizado há 

mais de 135 dias para as empresas de 

grau de risco 1 ou 2, ou há mais de 90 

dias para as empresas de grau de risco 

3 ou 4. 

D) Desde que realizados os exames 

periódicos nos períodos preconizados, 

não há vedação para que menores 

desenvolvam atividades em locais 

insalubres. 

 

10) Comprovamos que se eliminou ou 

neutralizou-se a insalubridade quando: 
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A) Se realiza perícia técnica que 

comprove o empregador ter adotado 

medidas que eliminaram ou 

neutralizaram os efeitos nocivos dos 

agentes insalubres. 

B) Se realiza perícia médica que 

comprove queda na incidência de 

doenças ocupacionais e acidentes do 

trabalho no ambiente laboral. 

C) Se realiza perícia técnica que 

comprove o empregador ter adotado 

medidas que eliminaram ou 

neutralizaram os atos e condições 

inseguras no ambiente laboral. 

D) Se realiza perícia médica que 

comprove índice adequado de aptos 

nos exames periódicos. 

      

11) Um trabalhador retorna como 

habitualmente, de seu trabalho para 

casa no mesmo habitual ônibus urbano, 

porém, opta por interromper a viagem 

no meio do trajeto para comprar leite 

numa padaria, quando um marginal 

adentra o estabelecimento e numa 

tentativa de assalto o baleia no 

abdômen, apesar da gravidade o 

mesmo é operado e sobrevive, 

retornando ao trabalho, 60 dias depois. 

Esta situação deve ser tratada como 

um:   

  

A) Assalto/tentativa de homicídio, 

questão de segurança pública, acidente 

de trajeto equiparado ao de trabalho.  

B) Assalto/tentativa de homicídio, 

questão de segurança pública. 

C) Assalto/tentativa de homicídio, 

questão de segurança pública, doença 

ocupacional. 

D) Somente uma questão de 

segurança pública. 

 

12) Trabalhador/Pedreiro encontra-se 

laborando na construção civil de um 

dos estádios da Copa do Mundo a ser 

realizada no Brasil em 2014. A certa 

hora ocorre uma implosão no canteiro 

de obras e o mesmo é atingido por 

ruídos de impacto muito intensos. Este 

trabalhador foi acometido de: 

  

A) Otite Eczematosa    

B) Otite de Impacto    

C) PAIR  

D) Trauma Acústico 

 

13) Condições inseguras: 

 

A) São atitudes, atos, ações ou 

comportamentos do trabalhador ao 

instalar de maneira errada estruturas 

físicas, máquinas ou equipamentos, os 

quais, presentes nos ambientes de 

trabalho podem ocasionar acidentes. 

B) São deficiências, defeitos ou 

irregularidades técnicas nas instalações 

físicas, máquinas ou equipamentos, os 

quais presentes nos ambientes de 

trabalho podem ocasionar acidentes. 

C) São atitudes, atos, ações ou 

comportamentos do trabalhador, 

contrários ás normas de segurança e 

que colocam em risco a sua saúde e/ou 

integridade física, ou de outros colegas 

de trabalho. 

D) São comportamentos inadequados 

do trabalhador ao improvisar, estar 

indiferente ás normas de segurança e 

medicina do trabalho. 

 

14) É finalidade do SESMT: 

   

A) tratar ambulatorialmente as 

doenças comuns dos trabalhadores.  

B) tratar ambulatorialmente questões 

trabalhistas em comum com o sindicato 

da categoria.  

C) tratar ambulatorialmente questões 

trabalhistas independente do sindicato 

da categoria. 

D) analisar EPIs, atos e condições 

inseguros dos trabalhadores, tomar 

medidas preventivas em relação aos 

riscos ocupacionais.  

 

15) Em relação á Insalubridade: 
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A) O trabalhador pode ficar exposto a 

mais de um agente insalubre de graus 

diversos, sendo legalmente vedado a 

percepção cumulativa de mais de um 

adicional de insalubridade. 

B) O trabalhador pode ficar exposto a 

mais de um agente insalubre de graus 

diversos, podendo perceber 

simultaneamente os adicionais de 

insalubridade e periculosidade. 

C) O trabalhador pode ficar exposto a 

mais de um agente insalubre de graus 

diversos, sendo legalmente permitido a 

percepção cumulativa de mais de um 

adicional de insalubridade. 

D) O trabalhador não pode ficar 

exposto a mais de um agente insalubre, 

mas se isto ocorrer pode perceber 

simultaneamente os adicionais de 

insalubridade e periculosidade. 

 

16) Um trabalhador de linha de 

produção com movimentos repetitivos, 

começa a se queixar de dor intermitente 

no ombro que piora quando eleva o 

mesmo (ex. ao coçar as costas), 

dificuldade de abdução e rotação 

externa do órgão. Clinicamente a 

probabilidade maior é que esteja 

acometido de: 

 

A) Epicondilite lateral. 

B) Síndrome do pronador redondo. 

C) Epicondilite medial. 

D) Síndrome do manguito rotator.  

 

17) Um trabalhador motoboy, inicia 

quadro de formigamento, dor e 

parestesias nos 4º e 5º dedos das mãos, 

que a posteriori evolui para paralisia de 

um destes dedos. Clinicamente a 

probabilidade maior é que esteja 

acometido de: 

 

A) Síndrome do Canal de Guyon. 

B) Epicondilite lateral. 

C) Síndrome do pronador redondo. 

D) Epicondilite medial. 

 

18) “Dedo em gatilho” é decorrente 

de: 

 

A) Espessamento da bainha dos 

tendões extensores superficiais dos 

dedos e do flexor longo do polegar, 

decorrentes de inflamação originada 

em traumas repetitivos e que evolui 

para constrição do tendão. 

B) Espessamento da bainha dos 

tendões flexores profundos dos dedos e 

do flexor longo do polegar, decorrentes 

de inflamação originada em trauma 

agudo e que evolui para ruptura do 

tendão. 

C) Espessamento da bainha dos 

tendões flexores profundos dos dedos e 

do flexor longo do polegar, decorrentes 

de inflamação originada em traumas 

repetitivos e que evolui para constrição 

do tendão. 

D) Espessamento da bainha dos 

tendões flexores profundos dos dedos e 

do flexor longo do polegar, decorrentes 

de trauma agudo e que evolui para 

constrição do tendão. 

 

19) Quanto à composição da CIPA –  

Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes, podemos afirmar que: 

 

A) A CIPA será composta de 

representantes do empregador e dos 

empregados, de acordo com o 

dimensionamento previsto no Quadro I 

de NR específica para a mesma, 

ressalvadas as alterações disciplinadas 

em atos normativos para setores 

econômicos específicos. 

B) A CIPA será composta de 

representantes do empregador, dos 

empregados e de sindicalistas, de 

acordo com o dimensionamento 

previsto no Quadro I de NR específica 

para a mesma, ressalvadas as alterações 

disciplinadas em atos normativos para 

setores econômicos específicos. 

C) A CIPA será composta somente de 

representantes dos empregados, de 

acordo com o dimensionamento 
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previsto no Quadro I de NR específica 

para a mesma, ressalvadas as alterações 

disciplinadas em atos normativos para 

setores econômicos específicos. 

D) A CIPA será composta de 

representantes do empregador, da 

delegacia regional do trabalho e dos 

empregados, de acordo com o 

dimensionamento previsto no Quadro I 

de NR específica para a mesma, 

ressalvadas as alterações disciplinadas 

em atos normativos para setores 

econômicos específicos. 

 

20) A norma regulamentadora que trata 

sobre o SESMT – Serviço 

Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho é a : 

 

A) NR 05 

B) NR 07 

C) NR 15 

D) NR 04 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

21)  No fragmento que segue estão 

faltando algumas palavras responsáveis 

pela articulação das ideias. Levando em 

conta a coerência e a coesão textual, 

assinale a alternativa cujas palavras 

completam adequadamente a sentença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Embora; já que. 

B) No entanto; embora. 

C) Mas; portanto. 

D) Porém; por isso. 

 

22) Assinale o diálogo em que as 

vírgulas foram empregadas 

CORRETAMENTE. 

 

A) “- Eu tenho um jardim muito 

pequeno, cheio de altos e baixos, sem 

água, cheio de pedras, areia, ervas 

daninhas, e onde bate o sol o dia 

inteiro. O que, o senhor me aconselha? 

- Um guarda-sol minha senhora.” 

B)  “- Meu tio é um craque. Resolveu 

construir um automóvel, com motor 

Fiat chassi Chevrolet, rodas Ford pneus 

de jipe, e ignição de Volkswagen. 

- Que incrível! E o que ele conseguiu? 

- Três anos, de prisão.” 

C) “- Está vendo meu filho como eu 

sempre acordo cedo para trabalhar, 

hoje achei esta carteira, cheia de 

dinheiro no meio da rua. 

- Me desculpe pai. Mas quem perdeu a 

carteira, acordou ainda mais cedo.” 

D)  “- Doutor, socorro! Um cachorro 

mordeu minha perna! 

- Meu amigo, o senhor não sabe que eu 

só atendo das 2 às 6? 

- Eu sei, quem não sabe é o cachorro.” 

 

23) Marque a alternativa cujas palavras 

substituem CORRETAMENTE os 

termos destacados nas frases abaixo. 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Quites; bastante; sós; anexos. 

B) Quite; bastante; só; anexo. 

C) Quites; bastantes; sós; anexos. 

D) Quite; bastante; só; anexos. 

 

24) Os sinais de pontuação que 

“A humanidade vive em função da 

busca inútil de uma cura para um 

mal incurável: a solidão. _________, 

será mesmo a solidão um mal, um 

aspecto negativo, _________ 

inevitável, da condição humana?” 

Eles já estavam igualmente pagos. 

 

Os filmes a que assisti no Festival 

Internacional de Cinema eram muito 

interessantes. 

 

Eles não se sentiam bem quando 

ficavam sozinhos. 

 

Eles providenciaram os atestados, que 

enviaram inclusos às procurações. 
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preenchem de maneira CORRETA as 

lacunas da sentença a seguir são: 

“No que tange ao complexo de 

inferioridade ____ podemos encará-lo 

sob dois aspectos interessantes ____ é 

real, acostumados que estamos à 

submissão aos países desenvolvidos 

____ é falso, indicativo apenas de uma 

humildade brasileira não percebida 

pelo autor.” 

 

A) ponto-e-vírgula / vírgula / ponto-e-

vírgula. 

B) ponto-e-vírgula / dois-pontos / 

vírgula. 

C) vírgula / dois-pontos / ponto-e-

vírgula. 

D) vírgula / vírgula / vírgula. 

 

25) Marque a alternativa cujos 

pronomes demonstrativos preenchem 

as lacunas de modo adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Nesse; estes; essa; esse. 

B) Neste; estes; àquela; este. 

C) Neste: esses; esta; esse. 

D) Nesse; esses; àquela; este. 

 

26) “– Marta, dê um banho rápido 

nesse menino.” 

 

Aplica-se com maior acerto a esse 

fragmento o seguinte conceito sobre 

pontuação (uso da vírgula): 

 

A) isola o sujeito da oração. 

B) põe em realce o substantivo. 

C) valoriza o ritmo da frase. 

D) indica a pausa de chamamento. 

 

27) Em termos de regência, assinale a 

alternativa cujas preposições 

completam de modo adequado as 

lacunas das frases que seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Das; do que; para os; à. 

B) De; do que; para os; à 

C) De; a; aos; na. 

D) Das; a; aos; à. 

 

28) Marque a alternativa que substitui 

a forma verbal “comenta” por seu 

sinônimo no enunciado: “... comenta o 

preposto do Instituto João Dias no 

Comitê Brasileiro para a Reforma 

Ortográfica...”. 

 

A) Promete. 

B) Fala. 

C) Concorda. 

D) Discorda. 

 

29)  Leia o texto e assinale a 

alternativa que melhor o resume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Para Mário Prata, chat é um meio 

de comunicação eficiente. 

Ando meio escasso _________ ideias. 

 

É preferível calar _________ falar 

asneiras. 

 

As medidas adotadas não foram 

agradáveis _________ bancários. 

 

Quero adquirir o imóvel sito 

_________  rua do Sol. 

Chat, para quem não sabe, é um lugar 

onde fica uma porção de chatos, todos 

com pseudônimos (homem diz que é 

mulher e mulher vira homem) a te 

perguntar: você está aí? 
(PRATA, Mário. Chats e chatos pela 

internet. O Estado de S. Paulo, 2 dez.1998.) 

_________ ano em que estamos, você 

ganhará um prêmio. 

 

Minha filha chegará de férias por 

_________ dias. 

 

Nada se assemelha _________ 

macarronada que minha avó fazia 

quando eu era pequeno. 

 

O problema é _________: não temos 

recursos para a viagem. 
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B) Chat é um lugar onde ficam 

muitos chatos. 

C) O autor explica o que é um chat. 

D) O autor define o chat de forma 

humorística e irônica. 

 

30)  No trecho “Ou seja, o racismo às 

vezes é tão velado que não é 

identificado NEM pelas vítimas”, a 

palavra em maiúsculas traz a ideia de 

 

A) intensidade. 

B) negação. 

C) oposição. 

D) adição. 

 

LEGISLAÇÃO  

 

31) De acordo com a Lei Municipal nº 

5.568/2008, que estabelece o Sistema 

de Restrição Funcional no âmbito da 

Administração Municipal, está 

INCORRETO o que se afirma em: 

  

A) Aos funcionários com restrição 

funcional, que cumpram jornada 

especial de trabalho, fica vedada a 

ampliação da jornada. 

B) Toda e qualquer restrição funcional 

deverá ser periciada a cada 6 (seis) 

meses pelo Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

C) A restrição funcional será possível 

ao servidor em estágio probatório 

independente de o mesmo ser lesado 

por acidente de trabalho ou doença 

profissional. 

D) Não havendo condições para 

restrição de funções o servidor deverá 

permanecer em licença saúde até seu 

restabelecimento. 

 

32) O Decreto Municipal nº 

9.762/2004, ao tratar das licenças para 

tratamento de saúde, estabelece que: 

 

A) Não poderão ser concedidas 

inicialmente por período superior a 15 

(quinze) dias, admitida a prorrogação 

na forma estabelecida no Decreto e 

excluída a licença à servidora gestante. 

B) Poderão ser concedidas inicialmente 

por período superior a 15 (quinze) dias, 

não admitida a prorrogação. 

C) Não poderão ser concedidas 

inicialmente por período superior a 15 

(quinze) dias, não admitida a 

prorrogação. 

D) Não poderão ser concedidas 

inicialmente por período superior a 15 

(quinze) dias, admitida a prorrogação 

na forma estabelecida no Decreto e não 

excluída a licença à servidora gestante. 

 

33) Nos termos da Lei Municipal nº 

1.574/71, que trata do Estatuto dos 

Servidores Públicos de Bauru, está 

INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) Aproveitamento é o reingresso no 

serviço público, de funcionário em 

disponibilidade. 

B) A portaria de reintegração será 

expedida dentro do prazo máximo de 

60 (sessenta) dias a contar da data em 

que transitou em julgado a decisão 

judicial. 

C) Será tornado sem efeito o 

aproveitamento e cassada a 

disponibilidade do funcionário que, 

aproveitado, não tomar posse ou não 

entrar em exercício dentro do prazo 

legal. 

D) A reintegração é o reingresso no 

serviço público, decorrente de decisão 

judicial passada em julgado com 

ressarcimento de prejuízos resultantes 

do afastamento. 

 

34) Em relação à licença-prêmio, 

prevista no Estatuto dos Servidores 

Públicos de Bauru, o funcionário: 

 

A) Não tem direito, por falta de 

previsão legal. 

B) Terá direito, como prêmio de 

assiduidade, à licença de 90 (noventa) 

dias, em cada período de 3 (três) anos 

de exercício ininterrupto, em que não 
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haja sofrido qualquer penalidade 

administrativa. 

C) Terá direito, como prêmio de 

assiduidade, à licença de 90 (noventa) 

dias, em cada período de 5 (cinco) anos 

de exercício ininterrupto, em que não 

haja sofrido qualquer penalidade 

administrativa. 

D) Terá direito, como prêmio de 

assiduidade, à licença de 60 (sessenta) 

dias, em cada período de 5 (três) anos 

de exercício ininterrupto, em que não 

haja sofrido qualquer penalidade 

administrativa. 

 

35) Nos termos da NR-6 – 

Equipamento de Proteção Individual – 

EPI, 

 

A) Considera-se Equipamento de 

Proteção Individual - EPI, todo 

dispositivo ou produto, de uso coletivo 

utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. 

B) Compete ao Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho – SESMT, 

ouvida a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA e 

trabalhadores usuários, recomendar ao 

empregador o EPI adequado ao risco 

existente em determinada atividade. 

C) Nas empresas desobrigadas a 

constituir SESMT, não cabe ao 

empregador selecionar o EPI adequado 

ao risco, mediante orientação de 

profissional tecnicamente habilitado, 

ouvida a CIPA ou, na falta desta, o 

designado e trabalhadores usuários. 

D) Não cabe ao empregador quanto ao 

EPI exigir o seu uso. 

 

36) No que se refere ao Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, 

estabelecido na NR-9 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, 

 

A) As ações do Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais - PPRA devem 

ser desenvolvidas no âmbito de cada 

estabelecimento da empresa, sob a 

responsabilidade solidária do 

empregador e empregado, com a 

participação dos trabalhadores, sendo 

sua abrangência e profundidade 

dependentes das características dos 

riscos e das necessidades de controle. 

B) Deverá ser efetuada, sempre que 

necessário e pelo menos três vezes ao 

ano, uma análise global do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais 

para avaliação do seu desenvolvimento 

e realização dos ajustes necessários e 

estabelecimento de novas metas e 

prioridades. 

C) A elaboração, implementação, 

acompanhamento e avaliação do PPRA 

não poderão ser feitas pelo Serviço 

Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho 

- SESMT ou por pessoa ou equipe de 

pessoas que, a critério do empregador. 

D) Consideram-se agentes físicos as 

diversas formas de energia a que 

possam estar expostos os trabalhadores, 

tais como: ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas, 

radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, bem como o infrassom e o 

ultrassom. 

 

37) De acordo com a NR-15 – 

Atividades e Operações Insalubres, 

 

A) A eliminação ou neutralização da 

insalubridade não determinará a 

cessação do pagamento do adicional 

respectivo. 

B) Cabe à autoridade nacional 

competente em matéria de segurança e 

saúde do trabalhador, comprovada a 

insalubridade por laudo técnico de 

médico do trabalho, exclusivamente, 

devidamente habilitado, fixar adicional 

devido aos empregados expostos à 

insalubridade quando impraticável sua 

eliminação ou neutralização. 
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C) O exercício de trabalho em 

condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, 

assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário 

mínimo da região, equivalente a 40% 

(quarenta por cento), para 

insalubridade de grau máximo; 30% 

(vinte por cento), para insalubridade de 

grau médio; 10% (dez por cento), para 

insalubridade de grau mínimo. 

D) Entende-se por "Limite de 

Tolerância", a concentração ou 

intensidade máxima ou mínima, 

relacionada com a natureza e o tempo 

de exposição ao agente, que não 

causará dano à saúde do trabalhador, 

durante a sua vida laboral. 

 

38) De acordo com a NR-17 – 

ERGONOMIA, está CORRETO o que 

se afirma em: 

 

A) O trabalho de levantamento de 

material feito com equipamento 

mecânico de ação manual deverá ser 

executado de forma que o esforço 

físico realizado pelo trabalhador seja 

compatível com sua capacidade de 

força e não comprometa a sua saúde ou 

a sua segurança. 

B) As condições ambientais de trabalho 

não devem estar adequadas às 

características psicofisiológicas dos 

trabalhadores e à natureza do trabalho a 

ser executado. 

C) Para as atividades em que os 

trabalhos devam ser realizados de pé, é 

facultativa a colocação de assentos para 

descanso em locais em que possam ser 

utilizados por todos os trabalhadores 

durante as pausas. 

D) Trabalhador jovem designa todo 

trabalhador com idade inferior a 

dezoito anos e maior de dezesseis anos. 

 

39) A Resolução do Conselho Federal 

de Medicina nº 1.931/2009, que 

aprovou o Código de Ética Médica, 

prevê expressamente que: 

A) O médico não comunicará às 

autoridades competentes quaisquer 

formas de deterioração do ecossistema, 

prejudiciais à saúde e à vida. 

B) Nas situações clínicas irreversíveis e 

terminais, o médico evitará a realização 

de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos desnecessários e 

propiciará aos pacientes sob sua 

atenção todos os cuidados paliativos 

apropriados. 

C) Quando envolvido na produção de 

conhecimento científico, o médico não 

agirá com isenção e independência, 

visando ao maior benefício para os 

pacientes e a sociedade. 

D) A medicina pode ser exercida como 

comércio. 

 

40) De acordo com a Resolução CFM 

nº 2.023/2013, que aprova as normas 

processuais que regulamentam as 

sindicâncias, processos ético-

profissionais e o rito dos julgamentos 

nos Conselhos Federal e Regional de 

Medicina, está correto: 

 

A) As sindicâncias e os processos 

ético-profissionais nos Conselhos de 

Medicina tramitarão sem sigilo 

processual. 

B) Acerca da sindicância, esta não 

poderá ser instaurada mediante 

denúncia por escrito ou tomada a 

termo. 

C) A competência para apreciar e 

julgar infrações éticas é do Conselho 

Regional de Medicina que detenha a 

inscrição do médico, ao tempo da 

ocorrência do fato punível. 

D) Os presidentes dos Conselhos de 

Medicina não poderão delegar aos 

corregedores a designação dos 

conselheiros sindicante, instrutor, 

relator e revisor, pelo fato de a sua 

competência ser exclusiva. 

 

 

 


