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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
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5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Cientistas buscam seu lugar nas Eleições 2018

Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio e, quem sabe, até 
aumentar sua representatividade no cenário político 
nacional, elegendo cientistas para o Congresso e 
para as legislaturas estaduais.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses 
uma série de documentos endereçados aos 
futuros candidatos do Executivo e do Legislativo, 
delineando propostas e prioridades para o setor — 
entre elas, a recomposição do orçamento federal 
de Ciência e Tecnologia (reduzido pela metade nos 
últimos cinco anos), a recriação do MCTI como 
ministério único (separado das Comunicações), a 
desburocratização dos sistemas de pesquisa e o 
fomento à inovação, tanto na esfera pública quanto 
na indústria.

(Trecho. Herton Escobar. O Estado de São Paulo. 
04 Maio 2018. Disponível em: <http://ciencia.
estadao.com.br/blogs/herton-escobar/cientistas-
buscam-seu-lugar-nas-eleicoes-2018/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

a) Informar sobre as novas estratégias dos cientistas 
brasileiros para conquistar mais apoio do Estado.
b) Criticar as ações políticas que os cientistas 
brasileiros vêm apresentando para as eleições de 
2018.
c) Apoiar o interesse dos cientistas brasileiros em 
contribuir no cenário político nacional.
d) Esclarecer que o Estado considera a ciência 
como prioridade de investimentos.
________________________________________

02. “COMBALIDOS por uma sequência 
de cortes orçamentários e diversas tentativas 
frustradas de transformar a ciência numa prioridade 
de Estado, cientistas brasileiros apostam nas 
eleições deste ano para conquistar mais apoio.”

Mantém-se a coerência do trecho, se a palavra 
destacada for substituída por:

a) Estimulados.
b) Indiferentes.

c) Abalados.
d) Fortalecidos.
________________________________________

03. “Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio.”

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE 
o emprego da vírgula no trecho destacado acima.

a) A vírgula separa um aposto explicativo.
b) A vírgula marca que os períodos estão em ordem 
inversa.
c) A vírgula sinaliza uma pausa para o leitor respirar.
d) A vírgula está separando uma oração explicativa.
________________________________________

04. “(...) até aumentar sua representatividade 
no cenário político nacional, elegendo CIENTISTAS 
para o Congresso e para as legislaturas estaduais”

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está substituído CORRETAMENTE por um pronome 
oblíquo.

a) Elegendo-os.
b) Elegendo-as.
c) Elegendo-lhes.
d) Elegendo-se.
 ________________________________________

05. “A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses uma 
série de documentos endereçados aos futuros 
candidatos do Executivo e do Legislativo.”

Assinale a alternativa que contém um termo 
acessório, podendo ser retirado sem prejuízo para 
a construção da oração e para o sentido.

a) Devem divulgar.
b) Documentos.
c) Nos próximos meses.
d) Candidatos.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Um navio petroleiro é um tipo específico 
de navio tanque usado para transporte de petróleo 
bruto e seus derivados. Em uma viagem, esse 
navio transporta 330 mil m3 de petróleo. Sabe-se 
que a densidade do petróleo é igual 0,85 g/cm3, 
e que um barril armazena 136 kg de petróleo. O 
número de barris que esse navio carrega é de 
aproximadamente: 
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a) 1.105

b) 2.106

c) 4.106

d) 3.107

________________________________________

07.  A função exponencial verifica-se quando 
a variável está no expoente e cuja base é sempre 
maior que zero e diferente de um. Dada a função 
f(x) = 27.3x, o valor de x que satisfaz a equação f(x) 

= , é:

a) 2/3
b) -4/3
c) -5/3
d) 7/3
________________________________________

08. O conceito de razão é a maneira mais 
habitual e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Se a razão x/y   é 4, sendo 
Y diferente de 0, logo o valor da razão de (2x-y)/7y 
vale: 

a) 7
b) 5/2
c) 4/3
d) 1
________________________________________

09. Uma caixa d’água de formato cúbico 
encontrava-se parcialmente cheia de água e 
totalmente apoiada em uma superfície plana e 
horizontal. Uma pedra maciça de volume 128 litros 
foi inserida no interior da caixa e o nível da água 
subiu 20 cm. A capacidade total dessa caixa d’água 
é igual a:

a) 400 litros.
b) 484 litros.
c) 512 litros.
d) 568 litros.
________________________________________

10. O gráfico de uma função do segundo 
grau é uma parábola que, dependendo do valor 
do coeficiente do temo x2, terá a concavidade 
voltada para cima ou para baixo. Um objeto é 
lançado obliquamente e sua trajetória é descrita 
pela equação y = - 5x2 + 40x, onde y representa 
sua altura em metros e x é o alcance, também em 
metros. A altura máxima atingida pelo objeto é de:

a) 80 m
b) 70 m
c) 60 m
d) 30 m

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA
________________________________________

11. Qual a linguagem de programação é utilizada 
para criar macros dentro do Microsoft Excel 2013 
da guia do desenvolvedor?

a) VB .NET
b) VBA
c) VB6
d) JAVA
________________________________________

12. Qual motivo abaixo melhor explica a 
segurança do protocolo HTTPs?
 
a) Utiliza Criptografia no tráfego de dados.
b) Impede ataque de Malware.
c) Efetua varredura na URL procurando vírus.
d) Impede ataque de Phishing.
________________________________________

13. Qual Sistema de Segurança implícito dentro 
do Windows10 é responsável por controlar tráfego 
de entrada e saída em uma rede interna e externa e 
criar uma política de segurança no ponto de rede?

a) Windows Update.
b) Configuração TCP/IP.
c) Firewall.
d) Antivírus.
________________________________________

14. Assinale a alternativa que descreve todos 
os passos para proteger com senha um arquivo 
considerando o editor Microsoft Word 2013.

a) Menu “Editar”  > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
b) Menu “Arquivo” > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
c) Menu “Arquivo” > Definir Senha > Criptografar 
com Senha.
d) Menu “Editar” > Definir Senha > Criptografar com 
Senha.
________________________________________

15. Qual função do Microsoft Excel 2013 permite 
localizar valores dentro de listas e tabelas?

a) SEARCH
b) BUSCAR
c) PROCV
d) PROB
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QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

16. O decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, 
regulamenta a Lei Orgânica 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, e dispõe sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Para efeito deste decreto, 
define-se REGIÃO DE SAÚDE com a finalidade 
de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que contemple CORRETAMENTE a 
instituição de Regiões de Saúde.

a) Para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter ações e serviços de atenção primária à 
saúde, e de urgência e emergência, não sendo 
necessária a disposição de outras ações e serviços 
para a pactuação prévia dos Municípios integrantes.
b) Após a instituição da Região de Saúde, a gestão 
regional contará com prazo máximo de 24 meses 
para a implantação dos serviços de Atenção 
Psicossocial e Vigilância em Saúde.
c) Deverão ser instituídas Regiões de Saúde que 
não extrapolem as fronteiras interestaduais, já 
que o repasse financeiro não é igualitário entre os 
Estados.
d) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo 
Estado, em articulação com os Municípios, 
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na 
Comissão Intergestores Tripartite - CIT.
________________________________________

17. A Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), tem a finalidade de promover a 
qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos 
à saúde relacionados aos seus determinantes e 
condicionantes. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde aos objetivos específicos da PNPS.

a) Incorporar e implementar ações de promoção 
da saúde, com ênfase no controle da qualidade da 
atenção hospitalar.
b) Favorecer a preservação do meio ambiente e a 
promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
c) Estimular a adoção de modos de viver não 
violentos e o desenvolvimento de uma cultura de 
paz no País.
d) Promover o entendimento da concepção ampliada 
de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto 
das atividades-meio, como das atividades-fim.
________________________________________

18. Alguns critérios devem ser aplicados no 
processo de seleção de doenças e agravos para 
a inclusão na lista de Notificação Compulsória. O 
critério descrito como a disponibilidade concreta de 
instrumentos específicos de prevenção e controle 
de doenças, permitindo a atuação efetiva dos

serviços de saúde sobre indivíduos e coletividade 
é:

a) Vulnerabilidade.
b) Transcendência.
c) Magnitude.
d) Potencial de disseminação.
______________________________________

19. A vacinação contra influenza mostra-
se como uma das medidas mais efetivas 
para a prevenção da influenza grave e de 
suas complicações. A Campanha Nacional 
de Vacinação de 2018 (Ministério da Saúde) é 
realizada com definição de grupos prioritários 
para receber a vacina, com o objetivo de reduzir 
as complicações, as internações e a mortalidade 
decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, 
na população alvo para a vacinação. Assinale a 
alternativa que contemple CORRETAMENTE 
grupos prioritários a receber a vacinação contra 
influenza.

a) Todos os professores das escolas públicas e 
privadas, todas as gestantes em qualquer idade 
gestacional, puérperas até 45 dias após o parto e 
crianças de seis meses a menores de cinco anos 
de idade.
b) Todos os professores de escolas públicas, 
gestantes a partir do 1º trimestre de gestação, 
puérperas até 45 após o parto e crianças de seis 
meses a menores de 5 anos de idade.
c) Todos os professores de escolas públicas, todas 
as gestantes em qualquer idade gestacional, 
puérperas até 45 dias após o parto e crianças 
de seis meses a menores de seis anos de idade.
d) Todos os professores de escolas públicas e 
privadas, gestantes a partir do 1º trimestre de 
gestação, puérperas até 45 dias após o parto e 
crianças de 9 meses a menores de 5 anos de 
idade.
______________________________________

20. Assinale a alternativa que define o conceito 
de descentralização político-administrativa, 
proposto como diretriz do SUS.

a) Municipalização dos serviços e das ações de 
saúde, com redistribuição de poder, competências 
e recursos, em direção aos municípios.
b) Municipalização dos serviços e das ações de 
saúde, com organização dos municípios para 
execução de ações de saúde programadas 
pela esfera federal com base nas informações 
censitárias de cada região do país.
c) Municipalização dos serviços e das ações 
de saúde, com repasse federal de recursos 
condicionado à existência de Conselhos Locais 
de Saúde nos territórios das UBS. 
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d) Municipalização dos serviços e das ações de 
saúde, com contribuição do Estado e da União 
no processo de descentralização, através de 
pactuação de repasse de recursos municipais para 
as outras esferas de governo.
________________________________________

21. O Coeficiente de Mortalidade Infantil é 
considerado um indicador sensível das condições 
de vida e saúde de uma comunidade. Para o 
cálculo do coeficiente de mortalidade infantil tardia, 
consideram-se os óbitos ocorridos entre quais 
períodos de vida?

a) Nascimento a 7 dias de vida.
b) 7 a 27 dias de vida.
c) 28 a 364 dias de vida.
d) 364 a 728 dias de vida
________________________________________

22. Componente do documento das Diretrizes 
do Pacto pela Saúde, de 2006, o Pacto pela 
Vida tem como objetivo o estabelecimento de 
prioridades. Assinale a alternativa que contemple 
CORRETAMENTE áreas prioritárias desse Pacto:

a) Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção 
Básica; Fortalecimento da capacidade de resposta 
às doenças emergentes e endemias, com ênfase 
na dengue, na febre amarela, na hanseníase e na 
tuberculose.
b) Promoção da saúde; Controle do câncer de colo 
uterino e de próstata; Fortalecimento da Atenção 
Básica.
c) Saúde do Idoso; Promoção da Saúde; Redução 
da Mortalidade infantil e Materna. 
d) Saúde do Homem; Saúde do Idoso; Redução da 
Mortalidade Infantil e Materna.
________________________________________

23. De acordo calendário de vacinação 
preconizado pelo Ministério da Saúde para o 
ano 2018, para que uma pessoa adulta, de 28 
anos, tenha sua situação vacinal adequada, deve 
apresentar cartão de vacinação com quantas doses 
das Vacinas contra Hepatite B e Tríplice Viral (contra 
Sarampo, Caxumba e Rubéola)?

a) Hepatite B – 4 doses e Tríplice Viral – 2 doses.
b) Hepatite B – 3 doses e Tríplice Viral – 2 doses.
c) Hepatite B – 3 doses e Tríplice Viral – 1 dose.
d) Hepatite B – 4 doses e Tríplice Viral – 1 dose
________________________________________

24. Hipoglicemiante oral do grupo das 
biguanidas, que causa inibição da gliconeogênese 
hepática e melhora sensibilidade dos tecidos 
periféricos à insulina, amplamente utilizado do 
Brasil para o tratamento do Diabetes Mellitus é:

a) Pioglitazona.
b) Glimepirida.
c) Metformina.
d) Glibenclamida.
________________________________________

25. Diante de atividade laboral ruidosa, o 
sistema auditivo pode ser atingido, sendo a causa 
da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR). São 
características da PAIR, EXCETO:

a) O surgimento da PAIR está relacionado ao tempo 
de exposição ao agente agressor.
b) Portadores de diabetes possuem maior 
susceptibilidade ao ruído.
c) Quase sempre é bilateral, mas nem sempre é 
neurossensorial.
d) Todo caso de PAIR é passível de notificação 
compulsória e deve ser comunicado à Previdência 
Social, por meio de abertura de comunicação de 
Acidente de Trabalho.
________________________________________

26. Substância química mielotóxica, que 
atua cronicamente na medula óssea, causando 
hipoplasia ou displasia, além de ser relacionada 
a Leucemia Mielóide Aguda, Leucemia Mielóide 
Crônica e Leucemia Linfocítica Crônica é o:

a) Chumbo.
b) Benzeno.
c) Cromo.
d) Mercúrio.
________________________________________

27. As condições de saúde de grupos 
populacionais podem variar com o tempo, seja por 
alterações ambientais, climáticas, sociais ou, ainda 
pela aplicação de medidas de prevenção, controle 
e tratamento de doenças. Assinale a alternativa 
que apresenta CORRETAMENTE o conceito de 
variações sazonais:

a) Eventos que ocorrem de forma diferente do 
esperado no período.
b) Presença constante da incidência do evento em 
período maior que um ano.
c) Flutuações na incidência de um evento ocorridas 
em um período maior que um ano.
d) Eventos com oscilações periódicas de frequência 
que ocorrem dentro do período de um ano.
________________________________________
28. Notificação Compulsória Imediata (NCI), 
refere-se à notificação realizada a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou 
evento de saúde pública, pelo meio de comunicação 
mais rápido disponível. De acordo com a Portaria 
Nº - 204, de 17 de fevereiro de 2016, qual o prazo 
máximo para a NCI? 
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a) 6 horas.
b) 12 horas.
c) 24 horas.
d) 48 horas.
_________________________________________

29.  De acordo com a Portaria Nº - 204, de 17 
de fevereiro de 2016, assinale a alternativa que 
corresponda a doença ou agravo de notificação 
compulsória imediata:

a) Toxoplasmose gestacional e congênita.
b) Leptospirose.
c) Leishmaniose.
d) Violência doméstica e/ou outras violências.
_________________________________________

30. A Silicose é uma doença de origem 
tipicamente ocupacional. Representa sério problema 
de saúde pública, especialmente nos países menos 
desenvolvidos, embora seja evitável. Sobre a doença 
citada, é CORRETO afirmar:

a) Considerada pneumoconiose de evolução 
rápida e, em poucos dias de exposição, fulminante, 
cessando a progressão após interrupção do contato.
b) O diagnóstico é baseado nas provas de função 
pulmonar e exames de imagem.
c) A silicose é a pneumoconiose de maior prevalência 
no Brasil, devido à exposição ao asbesto.
d) Na radiografia, tende a ter lesões nodulares difusas, 
simétricas, com predomínio em lobos superiores.
_________________________________________

31. São considerados acidentes de trabalho, 
conforme a Lei LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 
1991, EXCETO:

a) Acidente ocorrido no deslocamento da residência 
para o trabalho.
b) Doença degenerativa.
c) Agressão por companheiro de trabalho, em 
ambiente de trabaho.
d) Doença ocupacional.
_________________________________________
32. Em relação ao Registro do Acidente de 
Trabalho pelo CAT (Comunicação de Acidente 
de Trabalho), assinale a alternativa CORRETA:

a) O CAT deve ser emitido em até 48 horas úteis pelo 
empregador no caso de acidente fatal.
b) Não há necessidade de emissão de CAT nos casos 
de óbito em acidente automobilístico de empregado 
que se deslocava de seu domicílio ao trabalho.
c) O CAT deve ser preenchido em 4 vias, com destino 
a: INSS, segurado ou dependente, sindicato dos 
trabalhadores e à empresa.
d) Caso o trabalhador não seja afastado após acidente 
de trabalho, não há necessidade de emissão de CAT.

33. O PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional),estabelecido pela NR-7 
do Ministério do Trabalho, é parte do conjunto de 
iniciativas das empresas no campo da saúde do 
trabalhador e deve considerar questões individuais 
e coletivas dos trabalhadores. Sobre o PCMSO, é 
CORRETO dizer:

a) Caso o trabalho não exija  realização de exames 
complementares, ele pode iniciar suas atividades 
laborais antes do exame médico admissional, 
desde que a avaliação clínica aconteça em até 1 
mês do início do trabalho.
b) Trabalhadores de mais de 45 anos devem 
realizar exames periódicos a cada 6 meses, 
independente da exposição a riscos de doença 
ocupacional.
c) O PCMSO deve incluir obrigatoriamente, 
entre outros, os exames médicos: admissional, 
periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de 
função e demissional.
d) O empregado deve custear as despesas com 
exames admissional e demissional, somente 
ficando a cargo do empregador os exames 
periódicos.
________________________________________
34. A Norma Reguladora 7 estabelece que, a 
cada exame médico realizado, o médico irá emitir 
o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). Sobre o 
documento, é INCORRETO dizer:

a) O ASO é emitido em três vias, sendo que a 
primeira será arquivada no local do trabalho, 
a segunda, será entregue ao trabalhador e, a 
terceira, será enviada ao Ministério do Trabalho.
b) O ASO é emitido em duas vias, de modo que a 
primeira ficará arquivada no local de trabalho e, a 
segunda, será entregue ao trabalhador.
c) No ASO, constam os riscos ocupacionais 
específicos existentes ou a ausência deles.
d) Os exames complementares a que o trabalhador 
foi submetido estão inclusos no ASO.
________________________________________

35. Considere situações e assinale a alternativa 
que compreende afirmação CORRETA sobre as 
atividades que possuem maior risco mental de 
desenvolver alcoolismo:

I. Grande densidade mental e exigência cognitiva
II. Trabalho monótono e sem estímulo
III. Isolamento

a) Somente I e II estão corretas.
b) Todas estão corretas.
c)  I, II e III estão incorretas.
d) Somente I e III estão corretas.
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36. Assinale a correta associação entre as 
doenças e as categorias de Schilling:

a) Silicose – Categoria III.
b) Intoxicação por chumbo – Categoia I.
c) Doença coronariana – Categoria I.
d) Doença mental – Categoria II.
_________________________________________

37.  Considerando-se a Norma Regulamentadora 
6 (NR-6), cabe ao empregador, quanto ao 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), EXCETO:

a) Exigir que o trabalhador adquira o EPI adequado 
para sua atividade.
b) Responsabilizar-se pela manutenção periódica.
c) Substituir imediatamente quando danificado.
d) Orientar o trabalhador sobre o uso adequado.
_________________________________________

38. Ainda sobre a Norma Regulamentadora 
6 (NR-6), é dever do empregado, quanto ao 
Equipamento de Proteção Individual (EPI):

a) Responsabilizar-se pela manutenção periódica.
b) Substituir, quando extraviado ou danificado. 
c) Adquirir o EPI por meios próprios.
d) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
________________________________________

39. A Sociedade Brasileira de Imunizações 
publicou o Calendário Ocupacional de Vacinações 
de 2018. Consiste em esquemas e recomendações 
vacinais especialmente indicados para profissionais 
de acordo com área de atuação. Essa publicação 
sugere que todo indivíduo deva estar em dia com 
o calendário recomendado para sua faixa etária. 
Na impossibilidade de cumpri-lo integralmente, 
devem-se considerar, no mínimo, as vacinas 
disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com o Calendário válido para 
2018/2019, pode-se afirmar, de acordo com 
essas recomendações especiais por categoria 
profissional que:

a) Profissionais que lidam com alimentos e bebidas 
somente têm a indicação especial de vacina dT 
(dupla adulto).
b) Apesar de algumas categorias profissionais não 
apresentarem risco ocupacional aumentado, a 
vacina contra INFLUENZA é sugerida para todas 
as categorias profissionais citadas no Calendário, 
pois é considerada a maior causa de absenteísmo 
no trabalho.
c) Veterinários e profissionais que lidam com 
animais devem receber vacina Meningocócicas 
conjugadas, Febre Tifóide, HPV e Raiva.
d)  Não há necessidade de Notificação de efeitos 
adversos graves, uma vez que são poucas vacinas 
realizadas em população pequena, sem significado 
estatístico.
________________________________________

40. Assinale a alternativa que NÃO corresponda 
à associação correta entre Agentes causadores de 
Intoxicações Agudas no trabalho e seus Antídotos:

a)  Arsênio - Dimercaprol.
b) Cianeto - Hidroxicobalamina.
c) Benzeno - Bicarbonato.
d) Benzodiazepínico - Flumazenil.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 25/06/2018.


