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Questão Resposta Argumentação 

30 C 

o Guia de Vigilância Epidemiológica | Caderno 4, da Secretaria de Vigilância em Saúde / MS, 7º edição de 2009 no item que diz respeito a 
Varicela cita :Proteção da população - Afastar os acometidos da escola, creches, trabalho, etc, por um período de 10 dias, contados a partir 
da data de aparecimento do exantema. por não ter essa alternativa a que melhor se enquadra seria a C pois ficaria a critério médico avaliar 
o quadro do paciente e a resolução dos sintomas e sinais  após  7 dias de afastamento. 

38 A 

a questão se refere ao composto químico Flúor e pergunta :Na atualidade, a maior parte dos casos de intoxicação se deve a(à) . 
justificativa: ao se falar em casos de intoxicação devemos primeiramente identificar se intoxicação aguda ou cronica  e a via da mesma 
,oral,respiratória ou cutânea , na questão não se faz referência a que tipo de intoxicação estamos falando portanto não há como fazer o 
nexo com as respostas , a mais adequada seria a letra A ,pois a prova está direcionada para medicina do trabalho e temos como uma das 
alternativas  - exposição industrial que ocorre em trabalhadores que trabalham na extração de minerais fluorados, fabricação de ácido 
fluorídrico e manipulação e emprego do flúor e seus derivados.  
Pelo fato de a literatura ser pobre em pesquisas sobre intoxicação por dentifrício e não dentrifico como está escrito na prova e sim rica em 
casos de Fluorose (intoxicação crônica) onde temos estatísticas que são causadas por ingestão de excesso de água com flúor como citado no 
artigo :Produtos para higiene bucal: uma visão do otorrinolaringologista,Aracy P. S. Balbani ,Médica otorrinolaringologista. Doutora em 
Medicina pela Faculdade de Medicina da USP. 
Diante do exposto solicito anulação da questão por erro de grafia  ou mudar a resposta para letra A. 

42 E 

A incapacidade laborativa decorrente da tuberculose, objetivando estabelecimento ou prorrogação de prazos de afastamento, está na 
dependência da eliminação de bacilos, com potencial risco para terceiros, localização e gravidade da doença, intolerância aos 
tuberculostáticos, estado geral do indivíduo e exigências físicas para atividades exercidas. A data da cessação do benefício diante de 
manifestações clínicas leves da tuberculose doença, bom estado geral e sem efeitos adversos pelo esquema terapêutico é :justificativa : o 
texto acima cita caso de tuberculose objetivando estabelecimento para afastamento , observamos que não informa qual o ambiente de 
trabalho está exposto o tralhador, o que é de fundamental importância para o estabelecimento do afastamento . Como cita o texto o 
potencial de risco está na dependência da eliminação de bacilos ,então na há como estabelecer data de cessação de beneficio sem o 
conhecimento da condição de bacilífero ou não.Portanto na ausência de tais informações necessárias e de fundamental importância para  o 
estabelecimento da data de cessação do beneficio , a resposta mais adequada seria a letra E - 90 a 180 dias ,pois estaria incluído o prazo 
para acompanhamento do paciente pela unidade de saúde ,assim como o termino do tratamento conforme item 5.7.1 Acompanhamento 
da evolução da doença em adultos descrito no "Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde,Departamento de Vigilância Epidemiológica. ? Brasília : Ministério da Saúde, 2011". 

 


