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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO 
Analista de Suporte ao Negócio - Área de Contribuição: Medicina do Trabalho 

 
JUSTIFICATIVAS DAS RESPOSTAS APONTADAS PELA BANCA EXAMINADORA NO GABARITO PRELIMINAR 

Data de aplicação: 22/10/2017 

 
Questão 1 
Alternativa: D 
Justificativa: O exposto no primeiro período é comprovado no relato do fato narrado a seguir. 

 
Questão 2 
Alternativa: A 
Justificativa: O emprego da preposição da expressão adverbial somado à letra inicial do pronome “aquela”, que determina o substantivo “época”, 
implica crase. 

 
Questão 3 
Alternativa: E 
Justificativa: Trata-se de oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, a oração restringe o termo “marinheiros”. 

 
Questão 4 
Alternativa: D 
Justificativa: De fato, o emprego das vírgulas em ambos os casos justifica-se por isolar termo apositivo. 

 
Questão 5 
Alternativa: E 
Justificativa: A proposta de reescrita mantém o trecho correto e coerente com as ideias do texto. O fato mencionado na oração anterior é 
eficientemente substituído pelo pronome demonstrativo “o”. 

 
Questão 6 
Alternativa: B 
Justificativa: O termo destacado está empregado no texto como adjetivo em função predicativa, com o sentido aproximado de prostrados. 

 
Questão 7 
Alternativa: D 
Justificativa: A alteração proposta mantém a correção gramatical e a coerência das ideias do texto. 

 
Questão 8 
Alternativa: C 
Justificativa: O trecho apresentado está gramaticalmente correto e sua linguagem é adequada à correspondência oficial. 

 
Questão 9 
Alternativa: A 
Justificativa: A opção Propriedades da Tabela permite alterar a cor de fundo de uma célula.  
Internet: https://support.office.com/pt-br/article/Definir-ou-alterar-as-propriedades-da-tabela-3237de89-b287-4379-8e0c-86d94873b2e0> 

 
Questão 10 
Alternativa: C 
Justificativa: O Histórico de Arquivos salva cópias de arquivos para que se possa recuperá-los caso sejam perdidos ou danificados. 
Internet: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17128/windows-8-file-history 
 
Questão 11 
Alternativa: E 
Justificativa: A extensão EXE corresponde aos arquivos executáveis e, em poucas palavras, são programas (João Antônio Carvalho). 

 
Questão 12 
Alternativa: D 
Justificativa: Pode-se visualizar o histórico de downloads em ambiente Windows, Linux e Chrome OS, pressionando-se as teclas  

 +  do teclado. Internet: https://support.google.com/chrome/answer/95607?hl=pt-BR 

 

https://support.office.com/pt-br/article/Definir-ou-alterar-as-propriedades-da-tabela-3237de89-b287-4379-8e0c-86d94873b2e0
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17128/windows-8-file-history
https://support.google.com/chrome/answer/95607?hl=pt-BR
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Questão 13 
Alternativa: B 
Justificativa: Um sistema de detecção de intrusão (IDS, Intrusion Detection System) monitora todos os pacotes que chegam a um site e notifica seu 
administrador caso uma violação de segurança seja detectada. Um IDS fornece uma camada extra de segurança. Mesmo que um firewall impeça um 
ataque, um IDS poderá notificar ao administrador do site que o problema está ocorrendo (Douglas E. Comer. Redes de Computadores e Internet. 6.ª 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2016, p. 458). 

 
Questão 14 
Alternativa: B 
Justificativa: LODF, art. 19, § 8.º É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos os 
de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda à Lei Orgânica n.º 60, de 2011.) 

 
Questão 15 
Alternativa: D 
Justificativa: É o que diz a LODF.  
Art. 24. A direção superior das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista terá representantes dos servidores, 
escolhidos do quadro funcional, para exercer funções definidas na forma da lei. 

 
Questão 16 
Alternativa: C 
Justificativa: Art. 30. A comissão de ética deverá ser criada por meio de determinação do presidente da CAESB, integrada por três empregados efetivos 
e respectivos suplentes, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do empregado da CAESB, no tratamento com as pessoas e com 
o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de atos susceptíveis de censura ética. 
§ 1.º Os membros da comissão de ética serão escolhidos entre empregados do quadro permanente da CAESB, brasileiros de reconhecida idoneidade 
moral, reputação ilibada e dotados de conhecimentos de Administração Pública para mandatos de dois anos, permitida uma recondução 

 
Questão 17 
Alternativa: A 
Justificativa: Art. 19. É vedado aos empregados da CAESB: 
[...] 
XVI - instalar software nos computadores da CAESB sem a permissão da área de tecnologia; 
[...] 

 
Questão 18 
Alternativa: C 
Justificativa: Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada 
lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como 
poderá considerar: 
I - o nível de renda da população da área atendida; e 
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

 
Questão 19 
Alternativa: E 
Justificativa: Art. 3.º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 
[...]  
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 
[...] 
(Redação dada pela Lei n.º 13.308/2016) 
 
 
 



  

 

 
 3 

 

 

 
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO 
Analista de Suporte ao Negócio - Área de Contribuição: Medicina do Trabalho 

 
JUSTIFICATIVAS DAS RESPOSTAS APONTADAS PELA BANCA EXAMINADORA NO GABARITO PRELIMINAR 

Data de aplicação: 22/10/2017 
 
Questão 20 
Alternativa: A 
Justificativa: Art. 66. § 2.º As ligações provisórias destinadas a construções cujas obras sejam executadas por empresas de construção civil  deverão 
ser enquadradas na categoria industrial até que o usuário notifique o prestador de serviços sobre a conclusão das obras para que este reenquadre a 
unidade usuária conforme a categoria de uso. 

 
Questão 21 
Alternativa: B 
Justificativa: A prevenção da coccidioidomicose adquirida no trabalho requer uma abordagem multidisciplinar, incluindo: controles de engenharia, 
como a umidificação contínua do solo revolvido e a lavagem de todo o equipamento antes de sua remoção do local de trabalho; controles 
administrativos, como o aumento do treinamento em prevenção, sinais e sintomas de infecção; e o uso de equipamento de proteção individual, como 
respiradores com purificação de ar, além da troca de roupa no local de trabalho. 

 
Questão 22 
Alternativa: D 
Justificativa: A inalação de diversos aerossóis contaminados com fungos, bactérias e(ou) endotoxinas pode causar uma síndrome febril aguda, 
conhecida como síndrome da poeira tóxica orgânica (SPTO). Exposições à silagem mofada, a cavacos de madeira mofados, a adubo, a lodo de esgoto, 
à poeira de grãos (febre de grãos), à poeira do algodão (febre do moinho), a ambientes de confinamento animal e à névoa umidificadora contaminada 
(febre do umidificador) estão associadas com o desenvolvimento de febre por inalação. A síndrome clínica conhecida como SPTO é essencialmente 
idêntica à descrita para a febre do fumo de polímero ou metal. Reações inflamatórias pulmonares severas têm sido descritas no caso de exposições 
maciças, porém são raras. 

 
Questão 23 
Alternativa: E 
Justificativa: A gravidade do dano está relacionada com a duração, a frequência e a via de exposição. Por exemplo, o etilenoglicol é tóxico quando 
ingerido, porém representa pouco perigo no local de trabalho, exceto quando borrifado ou aquecido. 

 
Questão 24 
Alternativa: C 
Justificativa: As doenças renais crônicas associadas à exposição a certos agentes, como chumbo ou cádmio, apresentam, em sua maioria, nefrite 
intersticial crônica caracterizada por proteinúria tubular (comumente inferior a 2 g/24 h) e sedimento urinário que, em geral, carece de elementos 
celulares. 

 
Questão 25 
Alternativa: A 
Justificativa: Os agentes sensibilizadores conhecidos por causar asma ocupacional podem ser divididos em compostos de alto peso molecular (> 
1.000 Da) e de baixo peso molecular (Quadro 23-3). Os compostos de alto peso molecular tendem a causar asma ocupacional por meio de reações 
mediadas pela imunoglobulina E (IgE) do tipo I, enquanto o(s) mecanismo(s) dos compostos de baixo peso molecular é(são) desconhecido(s). 

 
Questão 26 
Alternativa: E 
Justificativa: Com o tempo, mecanismos protetores levam ao aumento do tecido matricial, que circunda o núcleo lipídico, mas, na presença de 
subtipos de linfócitos de fenótipo mais inflamatório, a formação do tecido matricial se reduz, principalmente por inibição de síntese de colágeno 
pelas células musculares lisas que migraram para íntima vascular, e por maior liberação de metaloproteases de matriz sintetizadas por macrófagos, 
tornando a placa lipídica vulnerável a complicações. 
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arq. Bras. Cardiol. 2017; 109(2Supl.1):1-76, p. 3. 

 
Questão 27 
Alternativa: C 
Justificativa: Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deverá ser utilizada para classificação da PA. Hipertensão estágio 2 
 PAS 160-179 PAD 100-109. 
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Questão 28 
Alternativa: A 
Justificativa: Em ombros normais, o ligamento coracoacromial atravessa o tendão supraespinal do manguito rotador. Em alguns indivíduos, quando 
a mão passa da posição lateral para uma posição acima da cabeça, em flexão ou abdução para frente, poderá ocorrer pressão de contato ou impacto 
do acrômio e do ligamento acromial sobre o manguito rotador ou sobre a bursa interveniente. A patologia inicia-se com uma bursite subacromial 
que poderá progredir para irritação no tendão supraespinal ou tendinite. Sua progressão caracteriza-se pelo início de uma ulceração (laceração de 
espessura parcial) no tendão, resultando possivelmente em uma descontinuidade ou ruptura de espessura total no manguito rotador. Além disso, 
poderão ocorrer lesões na cabeça longa do bíceps braquial, que se projeta ao longo da articulação abaixo do manguito até sua origem no tubérculo 
supraglenoidal. Em paralelo a essas alterações no tecido mole, o aspecto anteroinferior do acrômio desenvolverá uma labiação osteofítica que invade 
o espaço subacromial. 
Joseph Ladou. Medicina ocupacional e ambiental. Coleção Current: diagnóstico e tratamento. 5.ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016, p. 71. 

 
Questão 29 
Alternativa: C 
Justificativa: A síndrome do túnel do carpo manifesta-se com parestesia nas mãos, deficit na realização de pinça e apreensão. Decorre de movimentos 
repetitivos de flexão, mas também da extensão com o punho, principalmente se acompanhados por realização de força. Causas: digitar; fazer 
montagens industriais; e empacotar. 

 
Questão 30 
Alternativa: B 
Justificativa: Sintomas de cefaleia que sugerem um distúrbio subjacente grave:  
 a “pior” cefaleia da vida; 
 primeira cefaleia intensa; 
 piora subaguda ao longo de dias ou semanas; 
 exame neurológico anormal; 
 febre ou sinais sistêmicos inexplicados; 
 vômitos que precedem a cefaleia; 
 dor induzida por encurvamento ou elevação do corpo ou por tosse; 
 dor que perturba o sono ou se apresenta logo após o despertar; 
 doença sistêmica conhecida; 
 início após os 55 anos de idade; e 
 dor associada à hipersensibilidade local, como, por exemplo, a região da artéria temporal.  
Anthony S. Fauci (coord.). Medicina interna de Harrison. 18.ª ed. v. 2, Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, c2009,  
p. 112. 

 
Questão 31 
Alternativa: B 
Justificativa: A hemofilia é uma doença hemorrágica recessiva ligada ao cromossomo X; dessa forma, os homens apresentam manifestações clínicas 
da hemofilia, enquanto as mulheres são portadoras de um gene mutante e geralmente assintomáticas. 

 
Questão 32 
Alternativa: E 
Justificativa: O Streptococcus gallolyticus (antigo S. bovis) tem origem no trato gastrointestinal, onde se associa a pólipos e a tumores de colo.  
Anthony S. Fauci (coord.). Medicina interna de Harrison. 18.ª ed. v. 2, Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 2009,  
p. 1.052. 

 
Questão 33 
Alternativa: D 
Justificativa: Se o trato uveal, isto é, íris, corpo ciliar e corioide, de um dos olhos for lesionado, o olho não afetado (simpático) poderá apresentar 
inflamação. Esse raro distúrbio é considerado como uma resposta inflamatória autoimune e poderá ser evitado por meio de tratamento imediato e 
adequado da lesão inicial para minimizar a progressão do trauma ao tecido uveal comprometido. A oftalmia simpática pode causar completa perda 
de visão em ambos os olhos caso não seja reconhecida e tratada no início de seu curso. 
Joseph. Ladou. Medicina ocupacional e ambiental. Coleção Current: diagnóstico e tratamento. 5.ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016, p. 210-211. 
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Questão 34 
Alternativa: C 
Justificativa: A forma mais comum da doença é a psoríase em placas. Os pacientes acometidos apresentam placas estáveis que aumentam lentamente 
e podem permanecer inalteradas durante longos períodos. É mais frequente nos cotovelos, nos joelhos, no sulco interglúteo e no couro cabeludo. O 
acometimento tende a ser simétrico. A psoríase em placas geralmente se desenvolve lentamente e tem evolução insidiosa, mas raramente regride 
espontaneamente. 
Anthony S. Fauci (coord.). Medicina interna de Harrison. 18.ª ed. v. 2, Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, c2009,  
p. 398-399. 

 
Questão 35 
Alternativa: B 
Justificativa: Pacientes com hepatite aguda devem ser submetidos a pelo menos quatro testes sorológicos: HBsAg; IgM anti-HAV; IgM anti-HBc; e 
anti-HCV. A presença de HBsAg, com ou sem IgM anti-HBc, representa infecção pelo HBV. Se tiver presente IgM anti-HBc, a infecção pelo HBV deverá 
ser considerada como aguda. Se IgM anti-HBc estiver ausente, a infecção pelo HBV deverá ser considerada como crônica. A presença de anti-HCV 
confirma o diagnóstico de hepatite C aguda. O HBeAg é um indicador relacionado à infectividade e está presente no início da hepatite B aguda, 
portanto o diagnóstico da paciente é uma hepatite B aguda de alta infectividade. 
Anthony S. Fauci (coord.). Medicina interna de Harrison. 18.ª ed. v. 2, Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, c2009,  
p. 2.550-2.551. 

 
Questão 36 
Alternativa: C 
Justificativa: O estresse físico ou psicológico pode desencadear a síndrome da fadiga crônica (SFC). A maioria dos pacientes relata a ocorrência de 
infecção (habitualmente uma doença do tipo gripal ou mononucleose infecciosa) como fator desencadeante da fadiga. Uma porcentagem 
relativamente alta de casos de SFC ocorre após a febre Q e a doença de Lyme. Entretanto, não foi encontrada nenhuma diferença  de carga de vírus 
Epstein-Barr e reatividade imunológica entre indivíduos que desenvolveram SFC e aqueles que não apresentaram a síndrome. Com frequência, os 
pacientes também relatam outros eventos somáticos precipitantes, como lesão grave, cirurgia, gravidez ou parto. 

 
Questão 37 
Alternativa: C 
Justificativa: Os trabalhadores que consomem anfetamina provavelmente mostram sinais autonômicos agudos da intoxicação, como taquicardia, 
hiperemia e midríase. A intoxicação aguda por anfetamina está associada à psicose tóxica grave caracterizada por agitação motora, paranoia intensa 
e violência. Os sintomas de abstinência incluem: disforia; irritabilidade; fadiga extrema; agitação psicomotora; aumento do apetite; e sonhos vívidos. 
Inicialmente, as anfetaminas produzem efeitos positivos para muitos indivíduos (perda de peso e aumento da energia), contudo o uso em longo prazo 
leva a alterações na personalidade e sintomas psiquiátricos, incluindo insônia, depressão, paranoia e psicose. 

 
Questão 38 
Alternativa: B 
Justificativa: O consumo crônico de álcool pode causar lesão direta a determinados sistemas orgânicos, como fígado e medula óssea, o que se reflete 
no sangue periférico. Os exames de sangue mais utilizados são hemograma completo, particularmente o volume corpuscular médio (VCM), e 
determinadas dosagens de enzimas hepáticas, particularmente da gamaglutamiltranspeptidase (GGT), comumente elevada quando o consumo de 
álcool é significativo. Diversos trabalhos demonstraram que o aumento do VCM, em particular quando combinado com elevação da GGT, identifica 
mais de 90% dos pacientes com alcoolismo. Esses testes, isoladamente, embora sensíveis, não são muito específicos como marcadores diagnósticos 
para transtorno por consumo de álcool. 

 
Questão 39 
Alternativa: A 
Justificativa: É o que preconiza o inciso III, do Art. 21: a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. 

 
Questão 40 
Alternativa: D 
Justificativa: Art. 18. Os empregadores deverão prever, quando for necessário, medidas para lidar com situações de urgência e com acidentes, 
incluindo meios adequados para a administração de primeiros socorros. 
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Questão 41 
Alternativa: A 
Justificativa: O quadro clínico de leptospirose entre trabalhadores do sistema de esgotos devido à exposição a Leptospira icterohaemorrhagiae pode 
ser dominado por lesão hepática. 

 
Questão 42 
Alternativa: E 
Justificativa: As síndromes clínicas de porfiria caracterizam-se por neurotoxicidade ou fotossensibilidade cutânea (ambas podem ocorrer). A 
neurotoxicidade – que geralmente consiste em cólica abdominal, constipação intestinal, disfunção autonômica, neuropatia sensório-motora e 
problemas psiquiátricos – é considerada como o resultado dos efeitos tóxicos diretos dos precursores do heme solúveis na urina, o ácido δ-
aminolevulínico e o porfobilinogênio, sobre o tecido nervoso. A neurotoxicidade também pode resultar da deficiência de heme, que interrompe a 
homeostasia do tecido nervoso. A fotossensibilidade cutânea manifesta-se na forma de vesiculação repetida, cicatrização e deformidade, com 
hipertricose das áreas da pele expostas ao sol. Isso resulta dos precursores do heme relativamente insolúveis na urina, a uroporfirina III, a 
coproporfirina III e a protoporfirina IX, que fluorescem na pele após absorção da luz ultravioleta de 400 nm. Essas porfirias fluorescentes também 
podem causar pigmentação dos dentes e, em certas ocasiões, hemólise dos eritrócitos nos quais se acumulam as porfirinas. 
Joseph Ladou. Medicina ocupacional e ambiental. Coleção Current: diagnóstico e tratamento. 5.ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016, p. 265. 

 
Questão 43 
Alternativa: A 
Justificativa: O trabalho em turnos pode interferir nos mecanismos que regulam a farmacocinética e na ação dos medicamentos em determinadas 
áreas cerebrais, seja diretamente ou por meio de efeitos sobre os ciclos gastrintestinais/hormonais. 

 
Questão 44 
Alternativa: B 
Justificativa: Compete ao profissional integrante dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho colaborar, 
quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na alínea 
a (aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive 
a máquinas e equipamentos, de modo a reduzir, e até a eliminar, os riscos ali existentes à saúde do trabalhador). 

 
Questão 45 
Alternativa: E 
Justificativa: O equilib́rio térmico, ou seja, quando a quantidade de calor recebida pelo organismo é semelhante à quantidade de calor cedida ao 
ambiente, é uma condicã̧o inicial, mas não suficiente, para assegurar o conforto térmico. 
Vanderlei Moraes Corrêa e Rosane Rosner Boletti. Ergonomia: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman Editora Ltda., 2015, p. 47. 

 
Questão 46 
Alternativa: B 
Justificativa: Item 7  Segredo Industrial ou Comercial: os profissionais de saúde no trabalho são obrigados a não revelar segredos industriais ou 
comerciais a que tenham acesso em função do exercício de suas atividades. No entanto, eles não poderão omitir informação que seja necessária para 
proteger a saúde ou a segurança dos trabalhadores ou da comunidade. Quando necessário, os profissionais de saúde no trabalho deverão consultar 
a autoridade competente responsável pela aplicação da legislação relativa a essa matéria. 

 
Questão 47 
Alternativa: D 
Justificativa: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.  
§ 1.º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 
Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 

 
Questão 48 
Alternativa: A 
Justificativa: Deve-se encaminhar o segurado à perícia médica da previdência social quando a incapacidade ultrapassar quinze dias. 
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Questão 49 
Alternativa: E 
Justificativa: Condições como retenção ou incontinência urinária, anestesia em sela, tônus reduzido no esfíncter anal ou incontinência fecal, fraqueza 
bilateral nas extremidades inferiores e deficits neurológicos progressivos sugerem a presença da síndrome da cauda equina. 
Joseph Ladou. Medicina ocupacional e ambiental. Coleção Current: diagnóstico e tratamento. 5.ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016, p. 100. 

 
Questão 50 
Alternativa: D 
Justificativa: São considerados como riscos físicos: ruídos; vibrações; pressões anormais; radiações ionizantes e não ionizantes; umidade; calor; e frio. 

 
Brasília/DF, 23 de outubro de 2017. 

 


