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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.24: MÉDICO DO TRABALHO 
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(Use o texto acima para responder as cinco próximas questões) 

 

1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica 

a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

(__) A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos 

praticamente dobrou de 2005 para 2013. 

(__) As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova. 

(__) O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

a) V - V- F.  b) F - V - V.  c) F - V- F.  d) V - F - F. 

 

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é: 

 

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres. 

b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no 

país. 

MÉDICO DO TRABALHO 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como 

a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes. 

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de 

diferentes realidades socioeconômicas.  

 

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se 

de uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) 

é desigualdade. 

III. O texto está em desacordo com a norma culta. 

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja 

alteração de sentido na frase. 

 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.   b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas.   d) Apenas II e III estão corretas. 

 

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto: 

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L. 

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em 

hiato.  

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos 

proparoxítonos. 

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E. 

 

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais 

baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas 

pelo processo de: 

 

a) Derivação sufixal – composição.   b) Aglutinação - derivação sufixal. 

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.  d) Derivação prefixal – composição. 

 

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as 

questões de 06 a 09. 

Tão velho estou como árvore no inverno,  

vulcão sufocado, pássaro sonolento.  

Tão velho estou, de pálpebras baixas,  

acostumado apenas ao som das músicas,  

à forma das letras.  

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético  

dos provisórios dias do mundo:  

Mas há um sol eterno, eterno e brando  

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.  

 

Desculpai-me esta face, que se fez resignada:  

já não é a minha, mas a do tempo,  

com seus muitos episódios.  
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Desculpai-me não ser bem eu:  

mas um fantasma de tudo.  

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,  

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.  

 

Desculpai-me viver ainda:  

que os destroços, mesmo os da maior glória,  

são na verdade só destroços, destroços.  

 

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz 

das lâmpadas”. 

a) Pronome oblíquo.     b) Objeto direto.      c) Agente da passiva.    d) Pronome reflexivo. 

 

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente 

em: 

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo. 

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços. 

c) Fere-me a luz das lâmpadas. 

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando. 

 

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente 

no poema de Cecília Meireles acima. 

 

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar 

no colo.  

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios 

de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta 

velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. 

Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.  

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ 

Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé do borralho, 

/olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher 

cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, 

/ tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na 

minha vida – / a vida mera das obscuras. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em 

“Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas 

intermináveis sombras.”. 

 

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o 

recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos 

portam, que constituem um aspecto negativo. 

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à 

característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico. 
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c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o 

enunciador receberá muitos mil anos. 

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a 

conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas. 

 

10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce 

e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. 

Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.” 

a) Aliteração.  b) Gradação.  c) Escala.  d) Zeugma. 

 

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa 

máquina? 

a) 2 grãos de café/segundo. 

b) 10 grãos de café/segundo. 

c) 5 grãos de café/minuto. 

d) 15 grãos de café/minuto. 

 

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 

colares? 

 

a) 2 horas. 

b) 1,5 horas. 

c) 2,5 horas. 

d) 3 horas. 

 

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador 

de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede? 

a) DNS.  b) ISO.   c) TCP/IP.   d) FTP. 

 

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas: 

a) Tecla Windows+N.   b) Tecla Windows+M. 

c) Alt+F4.     d) Alt+M. 

 

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. 

Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla: 

a) Insert.  b) Enter.  c) End.   d) Backspace. 

 

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de: 

 

a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função 

de confiança. 

d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 
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17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas 

hipóteses: 

 

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos). 

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a 

encargos temporários de obras e serviços de engenharia.  

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI. 

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI. 

 

Qual das alternativas abaixo está CORRETA? 

a) I   b) II    c) III    d) IV 

 

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos 

administrativos? 

a) Consensual.  b) Formal.  c) Oneroso.  d) Cumulativo. 

 

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a: 

a) 2 meses no mesmo tipo de atividade. 

b) 3 meses no mesmo tipo de atividade. 

c) 4 meses no mesmo tipo de atividade. 

d) 6 meses no mesmo tipo de atividade. 

 

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido 

pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, 

como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece 

quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. 

Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda 

imediata do mandato ou direitos políticos cassados. 

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é 

encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso 

e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo 

segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF. 

 

a) I e II estão corretos.   b) I e III estão errados. 

c) I, II e III estão corretos.   d) I, II e III estão errados. 
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21. A Constituição Federal de 1988 traz importantes avanços para a Seguridade Social, 

destacando-se a área da saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das 

propostas do Projeto de Reforma Sanitária, que foi construído a partir de meados dos anos 

1970, o SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde em 1990. A proposta do 

Projeto de Reforma Sanitária tem como premissa básica a defesa da saúde como direito 

de todos e dever do Estado. Marque o item que NÃO corresponde a um dos fundamentos 

dessa proposta.  

 

a) Democratização do acesso. 

b) Transparência no uso de recursos e ações do governo. 

c) Adoção de um novo modelo assistencial fraccionado. 

d) Interdisciplinaridade nas ações. 

 

22. Marque o item FALSO em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde, 

conforme a Lei 8.080/90. 

 

a) Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos. 

b) Direito a informação sobre sua saúde. 

c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em dois níveis de assistência. 

d) Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. 

 

23. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo _________ dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

__________ ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

__________ de direito privado. Complete os espaços conforme o artigo 197 da 

Constituição Federal de 1988 e marque o item CORRETO. 

a) Ao Poder público, elaboração, física. 

b) Ao Estado, execução, somente jurídica. 

c) Ao Poder público, execução, física ou jurídica. 

d) Às organizações públicas, implementação, física ou jurídica.  

 

24. Leia a afirmativa a seguir e marque a alternativa INCORRETA que não corresponde 

as legislações atuais do Sistema Único de Saúde. 

 

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

a) Com exceção de material humano, como tecido ou órgãos, as práticas de saúde podem 

ser comercializadas por profissionais liberais. 

b) É vedada qualquer participação direta ou indireta, de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País. 

c) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do 

SUS, na hipótese do art. 24. 

d) A participação complementar dos serviços privados será observada de acordo com as 

normas de direito público. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. Com base no Decreto 7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é considerado 

como o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, o(a) 

chamado(a): 

 

a) Rede de Atenção à saúde. 

b) Região de saúde. 

c) Mapa de saúde. 

d) Serviços especiais de acesso aberto. 

 

26. As Regiões de Saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os Municípios. 

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter ações e serviços de, EXCETO: 

 

a) Atenção primária. 

b) Atenção secundária. 

c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

d) Urgência e emergência. 

 

27. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

Marque o item correto que contém o fator determinante e condicionante da saúde incluído 

recentemente pela Lei 12.864 de 2013. 

 

a) Trabalho.     b) Atividade física.   

c) Acesso aos bens e serviços.  d) Lazer. 

 

28. Acerca do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, marque o item correto: 

 

a) O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde 

indígena. 

b) Deverá ser como o SUS, centralizado, hierarquizado e regionalizado. 

c) Cabe aos Estados com seus recursos próprios financiá-lo. 

d) Propiciará integração com exceção de níveis de atendimento. 

 

29. De acordo com a Lei 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e dá outras providencias, marque V para verdadeiro e F para falso, 

analisando as afirmações a seguir. 

 

(   ) São instancias colegiadas do SUS, o Conselho e a Conferência de Saúde, de caráter  

permanente e deliberativo. 

(   ) A representação dos usuários nas instâncias colegiadas será paritária. 

(   ) A Conferência de Saúde se reunirá a cada dois anos. 

(   ) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e na avaliação da situação da 

saúde. 

(   ) Representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e usuários 

compõem os Conselhos de Saúde.   

 

a) V, V, F, F, V. b) F, V, V, F, V. c) V, F, V, V, F. d) F, V, F, F, V. 
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30. O Sistema Único de Saúde tem como base princípios básicos doutrinários e 

organizativos. Desta forma, associe as colunas corretamente. 

 

I – Doutrinários.   II – Organizativos. 

 

(   ) Participação da comunidade. 

(   ) Universalidade. 

(   ) Hierarquização. 

(   ) Equidade. 

(   ) Integralidade. 

 

a) II, I, II, I, I. b) II, II, I, I, I.  c) I, I, II, I, II.  d) I, II, I, II, I. 

 

31. A Bioética (“ética da vida”) deve facilitar o enfrentamento de situações 

éticas/bioéticas que podem surgir na vida profissional, pois dificilmente alguém consegue 

enfrentar dilemas, conflitos e se posicionar diante deles sem alguns conceitos básicos 

sobre o assunto. Diante do exposto, marque o item CORRETO: 

a) A Bioética dita regras de comportamento para que os profissionais saibam como lidar 

com certas situações conflitantes.  

b) A Bioética indica os caminhos da intervenção do homem sobre a vida, não levando em 

consideração os limites.  

c) Aspectos como o contexto histórico, cultural ou social não devem ser lavadas em 

consideração quando se trata de Bioética.  

d) A Bioética não é uma área de estudo exclusivamente médica pois, como área de 

pesquisa, deve ser estudada por meio de uma metodologia interdisciplinar.  

 

32. A anamnese é de fundamental importância para a relação médico-paciente. Sobre o 

tema, aponte o item INCOERENTE:  

a) A anamnese e o exame físico são partes distintas do exame clínico, que se 

complementam para o estabelecimento de um diagnóstico.  

b) A anamnese deve ser feita a partir da entrevista com o paciente, com a utilização 

de termos técnicos para que haja uma compreensão de toda a equipe de saúde acerca 

do problema de saúde do paciente.  

c) O conhecimento e a compreensão das condições culturais do paciente representam 

uma ajuda inestimável para o reconhecimento da doença e do próprio paciente.  

d) Sintomas bem investigados e compreendidos abrem caminho para um exame físico 

objetivo.  

 

33. Para se praticar a Medicina Baseada em Evidências (MBE) se faz necessário seguir 

passos, como o citado CORRETAMENTE no item:  

a) Transformação da necessidade de informação exclusivamente sobre diagnóstico em 

uma pergunta que pode ou não ser respondida.  

b) Identificação de várias evidências que possam responder à pergunta formulada, 

independente do desenho de estudo para a questão clínica.  

c) Acesso às principais bases de dados da área da saúde.  

d) Realização de uma análise crítica da evidência em relação à validade e ao impacto, 

independente da sua utilidade na prática.  
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34. A Medicina Baseada em Evidências (MBE) é um conceito que surgiu pela primeira 

vez em 1992, na McMaster University, pelo cientista epidemiologista Gordon Guyatt. 

Sobre a MBE, assinale o item CORRETO: 

a) O processo da MBE se inicia com uma análise estatística, ou seja, uma boa análise é o 

passo mais importante para o início de uma pesquisa.  

b) A formulação da pergunta científica se baseia em três pilares fundamentais: a situação 

clínica, a intervenção e o desfecho clínico.  

c) A hierarquia dos níveis de evidência não é estática, ou seja, a ordem apresentada 

pode ser modificada em virtude da questão clínica.  

d) Os ensaios clínicos randomizados são estudos secundários que respondem apenas 

questões de tratamento.  

 

35. A respeito do conceito em saúde do trabalhador aponte o item CORRETO: 

a) A Saúde do trabalhador parte do princípio que a forma de inserção do homem nos 

espaços de trabalho não deve contribuir para formas específicas de adoecer e morrer.  

b) O termo Saúde do Trabalhador tenta compreender as relações entre trabalho e doença, 

porém considerando cada um como processos estáticos, articulados com o método de 

produção.  

c) O fundamento das ações em saúde do trabalhador é a atuação exclusiva dos 

profissionais com essa formação específica, pois não se pode trabalhar intersetorialidade 

ou multiprofissionalismo com outras áreas que não as específicas desse campo.  

d) O objeto da saúde do trabalhador pode ser definido como o processo saúde e 

doença dos grupos humanos em sua relação com o trabalho.  

 

36. É crescente a preocupação com os agravos à saúde dos trabalhadores, tanto pelo lado 

das empresas quanto das políticas públicas. Sobre o assunto, aponte o item INCORRETO: 

a) Devido à preocupação com a saúde do trabalhador, pela obrigatoriedade de 

notificação de acidente e eficiência dos registros de acidentes, os dados estatísticos 

relativos ao assunto são reais e confiáveis, visto que cobrem a totalidade dos 

trabalhadores.  

b) A ausência de dados impede o conhecimento dos principais agravos aos quais os 

trabalhadores estão submetidos e mesmo os dados disponíveis são isolados e referentes a 

cada área (saúde, trabalho e previdência), dificultando o reconhecimento do problema ao 

longo do tempo.  

c) O adoecimento mental relacionado ao trabalho é a manifestação da repercussão da 

organização, gestão e processo de trabalho sobre a saúde mental dos trabalhadores 

expostos a inúmeros fatores e situações, sendo disseminado entre várias categorias 

profissionais.  

d) As doenças relacionadas ao trabalho encontram mais dificuldades para serem 

reconhecidas como vinculadas ao trabalho na atualidade quando se considera a 

globalização da produção e da troca e a financeiração da economia, que têm refletido nas 

perdas dos direitos do trabalho e na degradação do trabalho e da saúde.  

 

37. Com a publicação da Portaria nº 3214/78 se estabelece a concepção de saúde 

ocupacional. Sobre seus conceitos e atribuições, assinale o item INCORRETO: 

a) A saúde ocupacional nada mais é do que uma área dentro do setor saúde voltada 

exclusivamente para a saúde do trabalhador, trabalhando tratamentos e processos 

de cura sem a preocupação com prevenção.  
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b) O programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) trata dos exames 

médicos obrigatórios para as empresas, como exame admissional, periódico, de retorno 

ao trabalho, de mudança de função, demissional e exames complementares.  

c) O PCMSO especifica procedimentos e condutas a serem adotadas pelas empresas em 

função dos riscos aos quais os empregados são expostos no ambiente de trabalho.  

d) A saúde ocupacional tem, na atualidade, uma visão bem mais abrangente da que 

apresentava no passado pois dá ênfase à saúde, humanização do trabalho, ergonomia, 

higiene industrial, vigilância ambiental e biológica.  

 

38. O termo “acidentes de trabalho” refere-se a todos os acidentes que ocorrem no 

exercício da atividade laboral, ou no percurso de casa para o trabalho e vice-versa, 

podendo o trabalhador estar inserido tanto no mercado formal como informal de trabalho. 

Sobre o assunto, aponte o item incoerente: 

a) Eventos que não tenham sido causa única, mas que contribuíram para a 

ocorrência do acidente de trabalho não são considerados acidentes de trabalho. 

b) Quando o acidente ocorre no ambiente de trabalho ou em razão dele, portanto situação 

que não resulta de ato doloso do empregado, tem-se o nexo de causa e efeito.  

c) O elemento da prejudicialidade determina que todo acidente deve produzir um dano 

corporal físico ou psíquico no trabalhador.  

d) Um acidente de trabalho típico é aquele decorrente da característica da atividade 

profissional que o indivíduo exerce.  

 

39. A aposentadoria especial deve ser analisada da forma mais sistematizada possível, 

sempre se levando em conta que não é uma benesse ou vantagem. Sobre o assunto, 

assinale o item CORRETO: 

 

a) A fim de ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador terá que comprovar 

necessariamente o tempo de trabalho, mas não tem a necessidade de provar efetiva 

exposição aos agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício.  

b) A aposentadoria especial só será concedida ao segurando que, contando no mínimo 

quarenta anos de idade e dez anos de contribuições, tenha trabalhado durante 10, 15 ou 

20 anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços penosos, insalubres 

ou perigosos.  

c) Para se ter direito à aposentadoria especial o trabalho realizado deve ser 

constante e de forma habitual durante toda a jornada.  

d) Quando o segurado estiver trabalhando em condições especiais que prejudiquem sua 

saúde ou integridade física, não terá direito a acréscimo de tempo de contribuição. 

 

40. Doenças ocupacionais são as moléstias de evolução lenta e progressiva, originárias 

de causa igualmente gradativa e durável, vinculadas às condições de trabalho. Sobre o 

assunto, aponte o item CORRETO: 

 

a) As campanhas preventivas de segurança no trabalho e conscientização sobre o uso de 

equipamentos de proteção individual em nada se relacionam com as doenças 

ocupacionais.  

b) As doenças das quais o trabalhador já padecia antes de ingressar na atividade para o 

empregador que sofram agravantes, em nenhuma hipótese pode ser considerada doença 

ou acidente de trabalho.  



12 

c) As mesopatias também são denominadas moléstias profissionais atípicas, 

normalmente decorrentes das condições de agressividade existentes no local de 

trabalho, que agiram para acelerar ou agravar a saúde do trabalhador.  

d) Nas doenças profissionais o laborista não está dispensado do ônus probatório, e nas 

doenças do trabalho ou agravamento das mesmas esse ônus não é obrigatório.  

 

41. A segurança no trabalho é um conjunto de medidas e ações adotadas em um processo 

de trabalho e que tem como finalidade prevenir acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho. Sobre a segurança no trabalho, podemos afirmar que é CORRETO: 

a) As ações ou medidas preventivas devem ser de caráter exclusivamente educativo, de 

engenharia e ambientais, visto que são áreas ou fatores que contribuem efetivamente para 

a ocorrência de acidentes se não forem bem trabalhados.  

b) O risco é qualquer situação que tenha potencial de causar um dano, lesão, doença ou 

avaria.  

c) O perigo é a combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso e da 

gravidade do dano ou prejuízos que poderão resultar, caso este evento venha a ocorrer.  

d) A avaliação de riscos é um processo de estimativa da magnitude do risco, cuja 

metodologia pode ser qualitativa ou quantitativa.  

 

42. A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é o agravo mais frequente à saúde do 

trabalhador e se encontra presente nos diversos ramos de atividade, dentre eles: 

siderurgia, metalurgia, gráfica, vidraria, construção civil, entre outros. São características 

da PAIR, EXCETO: 

a) Raramente leva à perda auditiva profunda.  

b) A PAIR, mesmo após instalada, é reversível e quase sempre se apresenta de forma 

bem diferente bilateralmente.  

c) O portador da PAIR pode apresentar intolerância a sons intensos e zumbidos, além de 

ter comprometimento da inteligibilidade da fala, em prejuízo do processo de 

comunicação. 

d) A PAIR não torna o ouvido mais sensível a futuras exposições a ruídos intensos. A 

medida que os limiares auditivos aumentam, a progressão da perda torna-se mais lenta. 

 

43. Com a industrialização em crescente expansão, os organismos vivos estão em contato 

contínuo com inúmeros agentes tóxicos em todos os ambientes. A exposição ocupacional 

a tóxicos é uma situação decorrente de atividade profissional. Sobre a toxicologia 

ocupacional, aponte o item CORRETO: 

a) O TLV (THERESOLD LIMIT VALUE) se refere às concentrações das substâncias 

dispersas na atmosfera que representam condições sob as quais os trabalhadores expostos 

estão correndo sério risco de intoxicação.  

b) O TLV – C (Ceiling) é a concentração permitida no ambiente ocupacional e que só 

trará problemas à saúde do trabalhador se este se expor a essa concentração durante vários 

meses.  

c) O monitoramento ambiental busca determinar os níveis de agentes químicos no 

ambiente ocupacional, a fim de avaliar uma exposição potencial.  

d) O tempo máximo de exposição aos valores de TLV – STEL é de uma semana, podendo 

ocorrer, no máximo, 4 vezes durante um ano, sendo o intervalo de tempo entre cada 

ocorrência de pelo menos trinta dias.  
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44. Os agrotóxicos são largamente utilizados no mundo todo, notadamente nos países 

menos desenvolvidos e com isso há também uma grande incidência de intoxicações por 

esses agentes. Assinale o item CORRETO sobre o assunto: 

a) Inseticidas organofosforados e carmabatos são pouco utilizados na agricultura, mas 

altamente tóxicos e só podem ser absorvidos por via oral, o que diminui bastante a 

incidência de acidentes com seu uso.  

b) A intoxicação por rodenticidas pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave e 

os sintomas são subjetivos e vagos, como cefaleia, fraqueza, mal-estar, dor 

epigástrica e sonolência, entre outros.  

c) Na intoxicação aguda por inseticidas organoclorados, os sintomas são: alterações 

graves no sistema nervoso e sangue, Como aplasia medular, lesões no fígado, arritmias e 

lesões na pele, porem raramente causam morte.  

d) Os piretroides tiveram seu uso reduzido nos últimos 20 anos e seu uso é restrito na 

agropecuária; é um composto depressor do sistema nervoso central e mesmo em doses 

altas, não causa lesões importantes no sistema nervoso.  

 

45. Muitos agentes químicos e físicos presentes no ambiente de trabalho vêm sendo 

apontados como fatores que determinam riscos elevados de câncer entre os trabalhadores 

expostos. Sobre o câncer ocupacional podemos afirmar CORRETAMENTE: 

a) A exposição ao benzeno pode causar intoxicação aguda e crônica e somente é 

considerado um agente cancerígeno em altíssimas doses.  

b) Carcinogênese é a capacidade de substâncias químicas ou outro fator ambiental induzir 

o aparecimento de neoplasias malignas.  

c) A carcinogênese é um processo altamente complexo do qual participam fatores 

de risco herdados e fatores de risco ambientais, podendo ser desencadeada por 

agentes físicos, biológicos e químicos. 

d) O agente cancerígeno não genotóxico é aquele que interage com o DNSA e causam 

mutações. 

 

46. A norma regulamentadora NR-9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Sobre a NR-

9, assinale o item COERENTE: 

a) A análise global do PPRA deve ser efetuada pelo menos a cada dois anos, a fim de 

avaliar seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de 

novas metas e prioridades. 

b) O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores e deve ser 

implantada obrigatoriamente e unicamente pelo empregador.  

c) Para efeito dessa norma regulamentadora, são considerados riscos ambientais os 

agentes físicos, químicos ou biológicos que são capazes de causar danos à saúde do 

trabalhador quando em exposição prolongada ou em grande quantidade a eles.  

d) A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de 

treinamento dos trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem a sua 

eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam.  

 

47. Resíduo biológico é a expressão usada para descrever os diferentes tipos de resíduos 

que incluem agentes infecciosos e para que um ambiente laboral seja seguro todos os 

agentes infecciosos devem ser manipulados corretamente. Sobre o manuseio e descarte 

de produtos biológicos, assinale o item CORRETO:  
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a) Resíduos de risco biológico são embalados em sacos para incineração ou, se não for o 

caso, são acondicionados em sacos pretos, contendo o símbolo internacional de risco 

biológico.  

b) O tratamento preliminar dos resíduos de risco biológico consiste na 

descontaminação por meios físicos ou químicos, realizado em condições seguras, no 

local de geração, promovendo a redução da carga microbiana.  

c) Resíduos químicos não são considerados resíduos biológicos.  

d) Materiais perfurocortantes são agentes de risco de acidentes, porém não são agentes 

de risco biológico, mesmo se estiverem contaminados com algum microrganismo 

patogênico.  

 

48. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem por objetivo a prevenção 

e atenuação da ocorrência de acidentes no âmbito das empresas. Algumas atribuições da 

CIPA estão descritas abaixo, EXCETO por: 

a) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas 

de segurança e saúde no trabalho.  

b) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e à saúde no trabalho. 

c) Promover, bianualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e apenas onde 

houver este, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). 

d) Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise 

das causas das doenças e acidentes de trabalho, e propor medidas de solução dos 

problemas identificados. 

 

49. As doenças do trabalho aumentaram em proporção à evolução e a potencialização dos 

meios de produção. Uma dessas doenças é a pneumoconiose. Sobre a doença, assinale o 

item CORRETO: 

a) Tanto o carvão mineral quanto o carvão vegetal são causadores de pneumoconiose.  

b) Ocorre deposição de partículas nos alvéolos e no interior dos macrófagos; as 

lesões são devidas à deposição dessas partículas.  

c) O sintoma predominante é a dispneia de esforço, que surge desde as formas iniciais.  

d) A tomografia computadorizada de alta resolução é o exame que apresenta resultados 

bastante superiores aos raios X simples para o diagnóstico da doença em estágio inicial e 

por isso todos os casos suspeitos devem realiza-la.  

 

 

50. A Norma Regulamentadora 17 (Portaria GM n. º 3.214, de 08 de junho de 1978 ) visa 

o estabelecimento de parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando  o máximo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente. Sobre a portaria é INCORRETO: 

a) O próprio empregado deve avaliar as condições de trabalho e adapta-las às suas 

características psicofisiológicas, realizando assim a sua análise ergonômica.  

b) Para efeito da portaria, trabalhador jovem é aquele com idade inferior a 18 anos e 

acima de 14 anos.  

c) O empregador deve garantir boas condições sanitárias e de conforto, incluindo 

sanitários adequados e separados por sexo, local para lanche e armários individuais com 

chave.  

d) A notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições 

especiais de trabalho será obrigatória por meio de emissão de Comunicação de Acidente 

de Trabalho.  


