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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA
Concurso Público 02/2019

Cargo: Médico do Trabalho

Português
Leia atentamente a canção Paralelas, de Antônio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Paralelas
Dentro do carro
Sobre o trevo
A cem por hora, ó meu amor
Só tens agora os carinhos do motor
E no escritório em que eu trabalho
e fico rico, quanto mais eu multiplico
Diminui o meu amor
Em cada luz de mercúrio
vejo a luz do teu olhar
Passas praças, viadutos
Nem te lembras de voltar, de voltar, de voltar
No Corcovado, quem abre os braços sou eu
Copacabana, esta semana, o mar sou eu
Como é perversa a juventude do meu coração
Que só entende o que é cruel, o que é paixão
E as paralelas dos pneus n'água das ruas
São duas estradas nuas
Em que foges do que é teu
No apartamento, oitavo andar
Abro a vidraça e grito, grito quando o carro passa
Teu infinito sou eu, sou eu, sou eu, sou eu

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A partir da leitura da canção, é possível afirmar que partiu do eu lírico o
desejo de romper a relação com a pessoa amada.
II – O título da canção, Paralelas, retrata como o eu lírico se sente em relação à
pessoa amada: são pessoas alheias, que não se encontram.
III – Palavras que retomam o universo automobilístico são empregadas ao
longo da canção.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e III.
b) I e II.
c) Apenas III.
d) Apenas I.
2- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A figura de linguagem presente no verso “só tens agora os carinhos do
motor” é prosopopeia.
II – Segundo o eu lírico, todos os corações jovens são limitados a determinadas
emoções.
III – O eu lírico demonstra já ter superado a separação da pessoa amada.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Apenas II.
b) I e III.
c) Todas.
d) Apenas I.
03- A figura de linguagem presente em “quanto mais eu multiplico/diminui o
meu amor”:
a) Paradoxo.
b) Antítese.
c) Comparação.
d) Proporção.
Leia atentamente a tirinha de Hagar a seguir para responder às questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Segundo Hagar, a percepção do tempo varia conforme o divertimento.
II – No primeiro quadrinho, Helga demonstra se importar com a opinião do
marido sobre a visita de sua mãe.
III – É possível afirmar que Hagar e sua sogra são inimigos.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I e III.
b) Apenas III.
c) Apenas I.
d) Apenas II.
05- Assinale a alternativa correta:
a) Em “mas ela nos visitou [...]”, “mas” é um exemplo de conjunção
subordinativa.
b) Em “Faz mais de dois anos”, o verbo fazer é impessoal; nessa oração,
não há sujeito.
c) A expressão “É mesmo?”, classificada como interjeição, indica uma
indignação de Hagar por estar há tanto tempo sem ver a sogra.
d) Em “Mamãe vem nos visitar”, “nos” é um exemplo de pronome pessoal
do caso reto.
06-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) A apresentação do colaborador agradou os clientes.
b) Uma ação conjunta entre governo e mídia implica em mais informação
para a população.
c) As duras palavras visavam a honra da humilde família.
d) Este é o documento que preciso.
07-Leia as afirmações a seguir, acerca dos numerais:
I – Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, atribuindo
quantidade ou situando os seres em determinada sequência.
II – Os numerais cardinais não variam em gênero.
III – Em “Ambos participaram das atividades”, “ambos” é classificado como
numeral.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Apenas III.
c) Apenas I.
d) I e III.
08-Assinale a alternativa em que a oração subordinada é da mesma
classificação que a existente em “Embora planejasse tudo, nada saía como o
esperado”.
a) Vencido o jogo, continuarão treinando.
b) Petra era uma menina talentosa, mas principalmente esforçada.
c) O discurso do empreendedor foi preciso, todavia não convenceu os
empresários.
d) Alex gostava de cozinhar, porém não tinha muita habilidade.

09-A palavra “atualizar” é formada por:
a) Justaposição.
b) Derivação sufixal.
c) Derivação prefixal e sufixal.
d) Parassíntese.
10-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão de norma culta de língua:
a) Entre mim e ti não deve haver nenhum segredo.
b) É difícil para eu decidir.
c) Esse enigma é para mim resolver.
d) Desconfiavam de que havia um romance entre eu e ele.

Conhecimentos Gerais:

11-Em conformidade com a Lei Orgânica de Cachoeira Paulista, a iniciativa
popular poderá ser exercida pela apresentação à _______________ de
interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, subscrito por,
_______________ do eleitorado. Preenchem, respectivamente, as lacunas:
a) Prefeitura Municipal; no mínimo, 5% (cinco por cento).
b) Ouvidoria Municipal; no mínimo, 1% (um por cento).
c) Câmara Municipal; no mínimo, 3% (três por cento).
d) Câmara Municipal de Projetos de Lei; no mínimo, 1% (um por cento).
12- A Lei Orgânica Municipal rege os objetivos, diretrizes e prioridades
municipais. Em acordo com a mesma, assinale a alternativa correta:
a) O planejamento, seus objetivos, diretrizes e prioridades são imperativos para
a administração pública direta, indireta, além do setor privado.
b) O planejamento, seus objetivos, diretrizes e prioridades são imperativos para
a administração pública direta, indireta e indicativa para o setor privado.
c) O planejamento, seus objetivos, diretrizes e prioridades são indicativas para
todos os órgãos da administração pública, seja direta ou indireta, o que inclui o
setor privado.
d) O planejamento, seus objetivos, diretrizes e prioridades são imperativos para
a administração pública direta, e indicativa para a administração indireta e para
o setor privado.

13- Julgue as seguintes afirmativas sobre Cachoeira Paulista:
I. Cachoeira Paulista é um município da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba, no interior do estado de São Paulo, na microrregião do Tietê.
II. Localiza-se a uma latitude 22º39’54” sul e a uma longitude 45º00’34” oeste,
estando a uma altitude de 100 metros.
III. Sua população estimada em 2010 era de 30.091 habitantes.
IV. Possui uma área de 287,990 km². A densidade demográfica é de 104,49
hab/km².
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas.
14- Um dos momentos históricos mais significativos da cidade de Cachoeira
Paulista ocorreu em 1932. Durante esse período, o município transformou-se
em uma praça de guerra, tornando-se o Quartel General do(a):
a) Movimento Constitucionalista.
b) Revolução Farroupilha.
c) Revolução Imperialista.
d) Revolta da Armada.
15- De acordo com o histórico da cidade, documentos de 1730 citam um
povoamento pertencente à Vila de ____________, denominado Arraial do
Porto da Caxoeira, cujo marco inicial do primitivo núcleo foi uma pequena
ermida erigida por devotos em homenagem ao Senhor Bom Jesus da
______________, no ano de 1780. Completa corretamente a lacuna,
respectivamente:
a) Bom Jesus; Cachoeira.
b) Lorena; Cana Verde.
c) Canas; Bocaina.
d) Silveiras; Serra.
16- De acordo com o histórico da cidade, Manoel da Silva Caldas e sua
esposa, Ângela Maria de Jesus, em 18 de Outubro de 1784 doaram “duzentas
braças de testada e meia légua em direção aos sertões situados na margem
esquerda do Rio Paraíba do Sul, até as divisas com o Embaú”, para o
patrimônio:
a) Do novo vilarejo da Bocaina.
b) Da nova Igreja de Cachoeira Paulista.
c) Da comunidade do Arraial do Porto de Santo Antônio.
d) Da nova Capela do Bom Jesus da Cana Verde.
17- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o histórico de Cachoeira Paulista:
a) As primeiras edificações instaladas consistiam em choupanas de sertanejos,
na sua maioria pescadores, que tiravam seu sustento do Rio Paraíba.
b) A primeira rua de Cachoeira, foi a Rua “Bom Jesus”, que na época partia da
capela e avançava até a rota por onde passavam os tropeiros que se dirigiam
ao Rio Grande do Sul.

c) No ano de 1822, nos dias que antecederam a Proclamação da
Independência, o Príncipe Regente, Dom Pedro I, passou pela então Freguesia
de Santo Antônio da Cachoeira, fazendo parada em 18 de agosto daquele ano.
d) A origem do nome Cachoeira Paulista deve-se ao fato de o Rio Paraíba ter
algumas corredeiras após o pontilhão de Ferro da MRS Logística (antiga
Estrada de Ferro Central do Brasil).
18- Antes de se chamar Cachoeira Paulista, a cidade teve 7 nomes diferentes,
EXCETO:
a) Porto da Caxoeira, Arraial do Porto da Cachoeira, Nossa Senhora da
Cachoeira Paulista.
b) Arraial porto da Cachoeira de santo Antônio, Freguesia de Santo Antônio da
Cachoeira.
c) Vila de Santo Antônio da Bocaina, Vila de Santo Antônio da Cachoeira.
d) Vila da Bocaina, Bocaina, Cachoeira, Valparaíba.
19- A estação brasileira de pesquisa Comandante Ferraz foi reinaugurada no
dia 15 de janeiro. A base é considerada uma das mais modernas e conta com
17 laboratórios para abrigar projetos de pesquisa e experimentos de diferentes
áreas. Ela se localiza:
a) Na Alemanha.
b) Na Antártica.
c) Na Austrália.
d) Nos Emirados Árabes.
20- O Fórum Econômico Mundial (FEM) de Davos, na Suíça, foi realizado de
21 a 24 de janeiro e tratou temas como ciência, tecnologia, sustentabilidade,
inteligência artificial, revolução industrial e meio ambiente. Entre os convidados
deste ano estava a jovem ativista sueca Greta Thunberg, que:
a) Solicitou ajuda mundial para combater a fome na África.
b) Ficou muito irritada com as críticas feitas ao seu País, os Estados Unidos.
c) Questionou os conflitos de larga escala e guerras; afirmou que “o Mundo
precisa de paz e não de guerras.”
d) Contestou as ações dos líderes mundiais para amenizar os problemas
climáticos, afirmando que “na prática, não se fez nada”.

Conhecimentos Específicos

21- Sobre a Perda Auditiva Induzida pelo Ruído é correto afirmar que:
a) O uso de aparelho auditivo leva a cura do zumbido.
b) Se houver cessação da exposição ao ruído, ela é totalmente reversível.
c) Tem causa neurossensorial por lesões às estruturas do órgão de Corti.
d) Na maioria das vezes é unilateral.

22- Assinale a afirmativa correta sobre exposição ao chumbo:
a) A exposição cumulativa durante os anos ao chumbo é refletida por seu
acúmulo nos ossos.
b) O chumbo não possui capacidade de ultrapassar a barreira placentária, não
oferecendo assim riscos gestacionais.
c) A exposição aguda a níveis muito elevados de chumbo causa somente
sintomas gastrointestinais.
d) Adultos são mais vulneráveis que idosos aos efeitos nocivos da exposição
ao chumbo.
23- São responsabilidades do empregado, em relação aos equipamentos de
proteção individual (EPI), EXCETO:
a) Guardá-los de maneira adequada.
b) Comunicar ao empregador danos ocorridos no EPI.
c) Substituir o EPI quando ele estiver impróprio para o uso.
d) Utilizar o EPI somente para sua finalidade determinada.
24- O mesotelioma de pleura é uma neoplasia associada a qual fator de risco?
a) Asbesto/ amianto.
b) Benzeno.
c) Arsênio.
d) Anilina.
25- Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de
__________ do nível inferior, onde haja risco de queda. Preenche
corretamente a lacuna:
a) 2,00 m (dois metros).
b) 3,00 m (três metros).
c) 4,00 m (quatro metros).
d) 5,00 m (cinco metros).
26- As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a
proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão
caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de
trabalho. A insalubridade, quando constatada, será de grau:
a) Mínimo.
b) Médio.
c) Máximo.
d) Não há insalubridade em exposição à vibrações.
27- Sobre Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, é
INCORRETO afirmar que:
a) O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a
coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínicoepidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.
b) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico
precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza
subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças
profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

c) Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames
complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser
registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade
do médico-coordenador do PCMSO.
d) Compete aos empregados garantirem a elaboração e efetiva implementação
do PCMSO, bem como zelarem pela sua eficácia.
28- Número de casos de uma determinada doença, num determinado tempo,
num determinado local denomina-se:
a) Infectividade.
b) Incidência.
c) Prevalência.
d) Virulência.
29- No caso de intoxicação por organofosforado, qual dos antídotos deve ser
utilizado?
a) Atropina e pralidoxima.
b) Somente acetilcisteína.
c) Azul de metileno.
d) Dimercaprol.
30- Princípio do SUS (Sistema Único de Saúde) cujo objetivo é diminuir
desigualdades, tratando de forma desigual os desiguais, investindo mais onde
a carência é maior:
a) Universalidade.
b) Equidade.
c) Integralidade.
d) Hierarquização.

