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RESPOSTA AOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

N° 02/2021 

 

Número de inscrição do candidato: 012/2021 

Nome Completo: GERLAINE DE LIMA ALEPRANDI 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Erro na formulação da questão 39. 

ALEGAÇÃO DA PARTICIPANTE: A questão nº 39 apresenta erro em sua formulação, 

pois a resposta correta para os riscos que se configuram como agente físico que podem 

ocasionar desidratação, câimbras, fadiga, alergia respiratória, sinusite é a resposta D. 

Uma vez que esforços físicos intensos não causam resfriados nem sinusite. Para que a 

resposta fosse a B, na pergunta deveria ser agente ergonômico, sendo assim 

necessário que se faça a correção novamente.  

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO 

FUNDAMENTAÇÃO: “Segundo o caderno de atenção básica – Saúde do trabalhador 

e da trabalhadora 2018: “Riscos físicos são exemplados: Ruído- podendo causar 

Efeitos auditivos: surdez, zumbidos. Efeitos extra auditivos: gastrite, insônia e outras 

manifestações de estresse, decorrente a trabalhos com máquinas barulhentas, motores, 

britadeiras; motoristas de ônibus. Temperaturas extremas - podendo causar 

Desidratação, câimbras pelo calor, fadiga, alergia respiratória, sinusite, resfriados 

frequentes, decorrente do trabalho na rua e a céu aberto; frigoríficos; cozinhas 

industriais; ambientes com ar condicionado. Iluminação - podendo causar 

problemas de visão, dor de cabeça, acidentes, devido a várias atividades na indústria e 

no setor de serviços, costureiras e manicures, podem ter pouca iluminação ou 

iluminação em excesso, prejudicando a visão do(a) trabalhador(a). Radiações 

ionizantes e não ionizantes – ultravioleta, infravermelho, raios-x etc., podendo causar 

câncer de pele, anemia aplástica; leucemia; catarata, devido a agricultores (as) e 

trabalhadores (as) na rua: trabalhadores (as) em hospitais e consultório dentários que 

operam raios-x, soldadores (as) etc.”  

FONTE: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Saúde do trabalhador e da trabalhadora [recurso eletrônico] / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 

Cadernos de Atenção Básica, n. 41 – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 136 p. : il. 

 


