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INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)

questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a  Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.

(Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até

este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE  !!!
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.
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9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) “Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15 - O saturnismo foi reconhecido como doença ocupacional
pelo INSS através da resolução MPAS 15 de 03/02/2000. Esta
doença ocupacional pode ocasionar infertilidade, gota,
perturbações mentais, problemas renais, gengivas de coloração
azulada entre outras. O elemento que pode desencadear esta
doença ocupacional é:

(A) cromo;
(B) arsênico;
(C) chumbo;
(D) carvão;
(E) mercúrio.

16 - Com relação às medidas de Proteção contra a queda de
altura estabelecidas na NR18, é correto afirmar que:

(A) os vãos de acesso às caixas dos elevadores  devem ter
fechamento provisório de material resistente de,  no mínimo,
1,80m;

(B) é obrigatório, na periferia das edificações, a instalação de
proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de
materiais a partir do início dos serviços necessários à
concretagem da segunda laje;

(C) é obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver
risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais;

 (D) a proteção contra quedas constituída por anteparos rígidos,
em sistema de guarda corpo e rodapé (GcR), deve ser
construída com a altura mínima de 1,5 m;

(E) em todo o perímetro de construção de edifícios  com mais
de 4 pavimentos é facultada a instalação de plataforma de
proteção principal.

17 - Em uma serraria, foi realizada uma medição do nível de pressão
sonora de uma bancada de serra circular no valor de 95 dB. A empresa
deve expandir suas atividades adquirindo mais uma máquina idêntica
a anterior. O nível de pressão sonora esperado, quando as duas
máquinas estiverem simultaneamente em operação, será de:

(A) 95 dB
(B) 98 dB
(C) 100 dB
(D) 105 dB
(E) 190 dB

18 - A NR 15 (Atividades e operações insalubres) define os limites
de exposição ocupacional e, entre estes, o Limite de Tolerância
(LT). O conceito de Limite de Tolerância (LT) é:

(A)  a relação entre natureza e tempo de exposição aos agentes;
(B) as concentrações ou intensidades máximas que não

causarão danos à saúde do trabalhador;
(C) as concentrações ou intensidades mínimas que não

causarão danos à saúde do trabalhador;
(D) as concentrações ou intensidades máximas ou mínimas,

relacionadas com a natureza e o tempo de exposição aos
agentes, que não causarão dano à saúde do trabalhador;

(E) as concentrações máximas e mínimas e a sua relação com o
tempo de exposição aos agentes, que causarão dano à sua saúde.
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19 - O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da
indústria da Construção (PCMAT), estabelecido em 1995 através
da NR 18, estabelece critérios mínimos para as áreas de vivência
e procedimentos de segurança para as atividades desenvolvidas
na indústria da construção. Em relação às áreas de vivência,
assinale a alternativa correta:

(A)  não é permitido o uso de contêineres;
(B) é obrigatória a existência de ambulatório para obras com

mais de trinta funcionários;
(C) a área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro

é de 1m2;
(D) os vasos sanitários não podem ser ligados às fossas

sépticas;
(E) os mictórios podem ser individuais ou coletivos, tipo calha.

20 - A NR 17 (ergonomia) estabelece que as condições ambientais
de trabalho devem estar adequadas às características
psicofisiológicas  dos trabalhadores e à natureza das atividades a
serem executadas. No caso de locais de trabalho onde exista a
solicitação intelectual e atenção constante como laboratórios, por
exemplo, a mesma norma recomenda certas condições de conforto.

Em relação a estas condições analise as afirmativas a seguir:

I – Os níveis de ruído devem estar de acordo com a NBR 10152.
II – O índice de temperatura efetiva deve estar entre 20 e 25°C.
III – A velocidade do ar não pode ser superior a 0,75 m/s.
IV – A umidade relativa do ar (URA) não deve ser inferior a 50%.

Assinale:

(A) se todas estão corretas;
(B) se apenas I, II e IV estão corretas;
(C) se apenas II, III e IV estão corretas;
(D) se apenas I e III estão corretas;
(E) se apenas II e IV estão corretas.

21 - Segundo o anexo 01 da NR15, os níveis de ruído contínuo
ou intermitente, para efeito de caracterização de insalubridade,
devem ser quantificados com instrumento medidor de nível de
pressão sonora operando nos seguintes tipos de compensação
e de resposta:

(A) A – lenta;
(B) B – lenta;
(C) A – rápida;
(D) B – rápida;
(E) C – lenta.

22 - Na OHSAS 18001:99, é uma evidência de não conformidade
do controle operacional (requisito 4.4.6) a ausência de:

(A) identificação das operações e atividades associadas a riscos
identificados, em que medidas de controle necessitam ser
aplicadas;

(B) procedimentos para definir a responsabilidade e a autoridade
para o tratamento e investigação dos acidentes ocorridos;

(C) procedimento de registros de banco de dados referentes a
desvios e acidentes observados;

(D) de procedimentos para atender a emergências;
(E) registro de simulados de emergência e plano de evacuação.

23 - O controle de ruído na fonte de emissão está entre as diversas
formas de minimização e atenuação do ruído.

O procedimento correto para controle de ruído na fonte de
emissão é:

(A) rodízio de trabalhadores;
(B) lubrificação de partes móveis de máquinas;
(C) construção de uma cabine de isolamento acústico para a

máquina que emite ruído;
(D) uso de protetores auriculares;
(E)limitação do tempo de exposição do trabalhador.

24 - Ao realizar uma avaliação ambiental em uma planta química
encontrou-se a presença de etilbenzeno. O resultado da avaliação
quantitativa de amônia na atmosfera de um ambiente de trabalho
foi de 200 mg/m3 . Considerando que a NR 15 (anexo 11) estabelece
que o limite de tolerância (LT) para este composto é de 328 mg/
m3, assinale a alternativa correta.

(A) não foram atingidos nem o limite de tolerância nem o nível
de ação;

(B) o nível de ação só é atingido quando este é superior ao
valor teto;

(C) não existe correlação entre o nível de ação e o limite de
tolerância;

(D) foi atingido o nível de ação mas não o limite de tolerância;
(E) a presença de etilbenzeno na atmosfera do ambiente indica

que foi atingido o nível de ação.

25 - Segundo a NR 06, a comercialização de equipamentos de
proteção Individual - EPI só pode ser realizada após o seguinte
procedimento:

A) obtenção de Laudo de Ensaio sobre a eficácia do EPI emitido
pela Fundacentro ou similar;

B) obtenção de Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;

C) apresentação de Certificado de Registro de Fabricante;
D) cadastramento do fornecedor junto ao Ministério do

Trabalho e Emprego;
E) se for importado, deve ser certificado por organismo

internacional idôneo.

26 - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é
um instrumento previsto na NR 09. Quanto à elaboração de um
PPRA, assinale a alternativa correta.

(A) o PPRA tem como objetivo a preservação da saúde e
integridade dos trabalhadores, devendo controlar,
principalmente, os riscos ergonômicos e de acidentes
existentes;

(B) os dados do PPRA deverão ser mantidos por trinta anos;
(C) a fase de controle dos riscos só pode ser implantada após

a realização da fase de avaliação de riscos;
(D) as medidas de controle dos riscos que sejam de caráter

administrativo só deverão ser adotadas caso a utilização de
equipamentos de proteção individual (EPIs) se mostre
ineficiente ou custosa;

(E) o registro de dados deve sempre estar disponível para os
trabalhadores interessados.
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27 - De acordo com a Norma Regulamentadora NR 26 –
Sinalização de Segurança, é correto afirmar:

(A) a cor laranja deverá ser utilizada para identificar canalizações
que contenham ácidos;

(B) a cor amarela deverá ser usada para distinguir e indicar
equipamentos e aparelhos de segurança;

 (C) a cor alumínio deverá ser utilizada para identificar
canalizações em vácuo;

(D) a cor púrpura deverá ser utilizada para indicar canalizações
que contenham álcalis, mas as refinarias de petróleo poderão
utilizá-la para a identificação de combustíveis;

(E) a cor lilás será utilizada para indicar os perigos provenientes
das radiações eletromagnéticas penetrantes de partículas
nucleares.

28 - A NR 09 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
estabelece quais são os tipos de riscos ambientais que em função
de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de
exposição, são capazes de causar danos a saúde do trabalhador.
Em relação a ela, assinale a alternativa que apresenta somente
agentes físicos:

(A) ruído, radiação ionizante, temperaturas extremas e
iluminamento;

(B) calor, vapores e radiação não ionizante;
(C) ruído, calor, radiações ionizantes e poeiras;
(D) frio, ultra-som, pressões anormais e infra-som;
(E) temperaturas extremas, fumos metálicos, vibrações e ruído

de impacto.

29 - No anexo 03 da NR15 tem-se os limites de tolerância para
exposição ao calor, avaliado quantitativamente pelo Índice de
Bulbo Úmido - Termômetro de Globo (IBUTG).
Em relação a este anexo, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) os períodos de descanso deverão ser considerados tempo
de serviço para todos os efeitos legais, caso seja no mesmo
local de prestação de serviço intermitente;

(B) as atividades de datilografia são consideradas tipo de
atividade leve;

(C) o IBUTG média ponderada desconsidera o tempo de
descanso;

(D) o IBUTG em ambientes sem carga solar desconsidera a
temperatura do termômetro de bulbo seco;

(E) as medições devem ser efetuadas no local onde permanece
o trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida.

30 - Em relação aos dispositivos de combate a incêndio e pânico,
expressos na NR 23, assinale a alternativa correta:

(A) o sentido da abertura das portas de saída pode ser para o
interior do local de trabalho;

(B) o espaço livre, abaixo e ao redor dos chuveiros automáticos
(sprinklers), deve ser de pelo menos 1,60m, para assegurar
a dispersão eficaz da água;

(C) a largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 1,20m;
(D) as saídas e as vias de circulação podem comportar degraus,

desde que devidamente sinalizados;
(E) as portas giratórias somente podem ser usadas nas vias de

circulação.

31 - De acordo com atual versão NR 10 (2004), uma engarrafadora
de refrigerantes está obrigada a constituir e manter o Prontuário
de Instalações Elétricas desde que tenha:

(A) mais de 50 empregados;
(B) carga instalada superior a 75 kW;
(C) subestação elétrica;
(D) instalações de alta tensão;
(E) uma demanda de potência de 100 kVA.

32. A antracose é a pneumoconiose provocada por inalação de:

(A) poeira de carvão;
(B) crisotila;
(C) fumo metálico de metais pesados;
(D) talco;
(E) antrazina.

33 - Segundo a OHSAS 18001:99, deve existir uma política de
Segurança e Saúde Ocupacional, autorizada pela alta
administração da organização, que estabeleça claramente os
objetivos globais de segurança e saúde e o comprometimento
para melhorar o desempenho da SST.

Em relação a essa política, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) ser apropriada à natureza e escala dos riscos de SST da
organização;

(B) incluir o comprometimento com a melhoria contínua;
(C) incluir o comprometimento com o atendimento à legislação

vigente de Segurança e Medicina do Trabalho aplicável e a
outros requisitos subscritos pela organização;

(D) ser comunicada a todos os funcionários com o objetivo de
que eles tenham conhecimento de suas obrigações
individuais em relação a SST;

(E) deve ser a mais genérica possível para assegurar que ela
permaneça pertinente e apropriada à organização.

34 - Em um estaleiro naval observou-se a presença de vapores
de tintas e poeiras. Com base nessas informações, o tipo de
proteção respiratória  recomendável é a máscara:

(A) para material particulado;
(B) para material particulado com filtro para vapores ácidos;
(C) para material particulado com filtro para vapores básicos

ou alcalinos;
(D) para material particulado com filtro para solventes

orgânicos;
(E) para material particulado com suprimento de ar.
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35 - A lei 8213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e trata de diversas indenizações relativas a
acidentes do trabalho, inclusive o auxílio-acidente. Em relação
ao auxílio acidente assinale a alternativa correta:

(A) o auxílio-acidente será concedido como indenização ao
segurado quando, após  consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução temporária parcial da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

 (B) o auxílio-acidente mensal corresponderá a noventa e um
por cento do salário-de-benefício.

(C) o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(D) a perda da audição, em qualquer grau, somente
proporcionará a concessão do auxílio-acidente.

(E) o auxílio-acidente mensal corresponderá a setenta por cento
do salário-de-benefício e somente será pago após o término
do auxílio-doença.

36 - Quanto à ergonomia em um local de trabalho, onde são
realizadas tarefas relacionadas com informática e processamento
de dados, assinale a alternativa correta:

(A) o número máximo de toques reais que pode ser exigido de
um empregado digitador não deve ser superior a 6.000 por
hora trabalhada;

(B) nas atividades de entrada de dados, deve haver, no mínimo,
uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados;

(C) o tempo efetivo de entrada de dados não deve exceder o
limite máximo de oito horas diárias;

(D) o INSS ainda não reconheceu os distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho (DORT) como doença ocupacional;

(E) após qualquer afastamento do trabalho por período inferior
a 15 dias pode-se voltar a carga habitual de trabalho de
digitação.

37 - Um dos indicadores de acidentes aceitos pelo INSS é aquele
que expressa o número total de acidentes multiplicados por um
milhão e divididos pelo número total de homens hora (Hh) de
exposição ao risco.

A denominação deste índice é:

(A) Taxa de Freqüência;
(B) Índice de Afastamento;
(C) Índice de Acidentados Ponderado;
(D) Índice de Lesionados;
(E) Taxa de Gravidade.

38 - O método de extinção de fogo ou incêndio, por meio do qual
se exclui da reação química o elemento comburente, denomina-
se método de:

(A) resfriamento;
(B) congelamento;
(C) isolamento ou retirada do material;
(D) restritivo;
(E) abafamento.

39 - O método da Árvore de Causa é o método adotado pelo
governo brasileiro para investigações de acidentes. Este método
pode ser considerado como investigativo de prevenção passiva
pela seguinte razão:

(A) permite a redução das conseqüências negativas do
acidente/evento;

(B) avalia periodicamente os agravos do evento e propõe
oportunidades de melhoria;

(C) verifica antecipadamente as causas do evento causador e
o inibe;

(D) impede a ocorrência de novos acidentes similares;
(E) identifica retroativamente os fatos envolvidos no evento.

40 - Nos últimos anos, muitas categorias profissionais têm
apresentado aumento substancial no número de casos de
psicopatologias. Uma destas foi diagnosticada primeiramente
entre profissionais relacionadas a um contacto interpessoal mais
exigente, tais como serviços de saúde e segurança pública,
caracterizada pela desmotivação ou desinteresse, mal estar
interno ou insatisfação ocupacional que parece afetar, em maior
ou menor grau, alguma categoria ou grupo profissional. Essa
psicopatologia é denominda:

(A) Síndrome do Pânico;
(B) Tenssonossivite;
(C) Síndrome de Burnout;
(D) Agorafobia;
(E) Ablutofobia.




