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                                         CADERNO DE QUESTÕES                             Tipo de Prova Amarelo 
                                                                                         Médico do Trabalho                                                    Nível Superior 
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NOME DO CANDIDATO No. INSCRIÇÃO CÓD. CARGO SALA ORDEM 

     
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Questões, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação 

e/ou de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e cargo) constantes na 

Folha de Respostas estão corretos.  E havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 

 A prova terá duração máxima de 4h (quatro horas): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, preencher a Folha de 

Respostas e o Gabarito que faz parte desta capa. 

 Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 3h (três horas). 

 O Caderno de Questões somente poderá ser levado 30 (trinta) minutos antes do término do tempo determinado para a realização da 

prova. 

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta. 

 Use todos os espaços em branco do caderno de questões para rascunho. 

 A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será substituída.   

 Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado. 

 Não ultrapasse o limite dos alvéolos no gabarito da Folha de Respostas.   

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal. 

 A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberta fora do prédio de aplicação das provas. 

 Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões de 1 a 3. 

 

O bicho 
 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 
(Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145) 

 

 

1. No texto apresentado, uma progressão de sentido, que culmina com a revelação de que o bicho é um homem, essa 

progressão pôde ser apresentada: 

 
a) Na escolha das palavras e o suspense que causa no leitor. 

b) O texto procura ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão. 

c) Denota algum tipo de sentimentalismo do autor é “imundície”. No entanto, ela perde sua carga significativa ao acompanhar 

a palavra pátio. 

d) No sentido de os mendigos deixarem tudo espalhado pela calçada, dificultando a limpeza das ruas; sujeira, no sentido de 

não ser uma atitude correta a falta de preocupação com o tempo que o lixo ficará na rua à espera do caminhão que irá recolhê-

lo.  

 

 

2. Podemos afirmar sobre o poema de Manuel Bandeira, EXCETO: 

 
a) Retrata a condição degradante a que um homem pode chegar quando atinge o ápice da miséria.  

b) Compara-o aos animais que têm por hábito revirar latas de lixo: cachorro, gato e rato. 

c) Ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramado pelo chão. 

d) O poeta mostra sua indignação com o fato de um homem se assemelhar a um bicho por buscar comida no lixo. 

 

 

3. Assinale a alternativa correspondente ao verso que declara a inconformidade do poeta demonstrando sua emoção com 

a revelação de que o bicho era um homem, ou seja, o poeta não admite que um homem possa se comportar como um bicho: 

 
a) No primeiro verso com a descrição “imundície do pátio”. 

b) No quinto verso “Não examinava nem cheirava”. 

c) No sexto verso “Engolia com voracidade”. 

d) No último verso com o vocativo “meu Deus”. 

 

 

4. São exemplos de sinônimos, EXCETO: 

 

a) Brado e grito. 

b) Ordem e anarquia. 

c) Translúcido e diáfano. 

d) Adversário e antagonista. 

 

 

5. Assinale a alternativa onde a palavra destacada NÃO representa um numeral: 

 

a) São pessoas de meias palavras. 

b) Morreu por tomar doses triplas da droga. 

c) Comprou um terço das terras do município. 

d) Patrícia alugou um apartamento no segundo andar do prédio. 

 

 

6. Relacione a coluna A – Pronomes de tratamento, com a coluna B – Emprego correto: 
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COLUNA A  COLUNA B 
a. Vossa Excelência  (     ) Utilizado para o Papa. 

b. 
Vossa 

Magnificência 
 (     ) 

Usados para pessoas com alta autoridade, como por exemplo: 

Presidente da República, Senadores, Deputados, Embaixadores. 

c. Vossa Eminência  (     ) Usados para os reitores das Universidades. 

d. Vossa Santidade  (     ) Usado para Cardeais. 

 

Assinale a sequência correta: 

 
a) A / B / C / D. 

b) B / D / A / C. 

c) C / A / D / B. 

d) D / A / B / C. 

 

 

7. Considere o uso dos dois-pontos parra assinalar a alternativa que NÃO corresponde ao emprego da sua pontuação: 

 

a) Visto que ela nada declarasse, o marido indagou: - Afinal, o que houve? 

b) ... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo porque falou: e daí tornou atrás, ao próprio ato. 

c) Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto 

irresistível... 

d) Joana conseguira: enfim realizar seu desejo maior seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. 

 

 

8. Considere a concordância verbal para assinalar a alternativa correspondente: 

 

a) Vossas Altezas pediram silêncio. 

b) As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. 

c) Encontramos caídas as roupas e os prendedores. 

d) As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. 

 

 

9. Observe as frases e assinale a alternativa onde o emprego da crase está INCORRETO: 

 
a) Obedecemos à norma. 

b) Caminhava à passo lento. 

c) Falei às pessoas estranhas. 

d) Cheguei à Curitiba dos pinheirais. 
 

 

10. São exemplos de antônimos, EXCETO: 

 

a) Eu sempre falava pra Ana que aquele homem era alto mas ela sempre retrucava que aquele homem era baixo. 
b) José mora bem longe da escola, ele sempre morou bem distante. 

c) Eu sempre achei ela tão gorda, mas depois que ela ganhou bebê considero ela magra. 
d) Hoje pela manhã tomei o leite muito quente já agora a noite que leite frio. 

 

POLÍTICA DA SAÚDE 

 

11. _____________________ é a resposta social (ação ou omissão) de uma organização (como o Estado) diante das condições 

de saúde dos indivíduos e das populações e seus determinantes, bem como em relação à produção, distribuição, gestão e 

regulação de bens e serviços que afetam à ______________________, inclusive o ambiente. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 

a) Política pública/ vida. 

b) Política Social / integridade física. 

c) Política de medicina /pessoa. 

d) Política de saúde / saúde. 

 

 

12. A respeito da precarização do trabalho, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
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(    ) Precarização do trabalho é um termo amplo que se unifica pelo sentido de perda de direitos trabalhistas ocorridas no contexto 

das transformações do mundo do trabalho e de retorno às ideias liberais de defesa do Estado mínimo, surgidas, especialmente, 

nos países capitalistas desenvolvidos a partir da terceira década do século passado.  

(   ) Em termos genéricos refere-se a um conjunto amplo e variado de mudanças em relação ao mercado de trabalho, condições 

de trabalho, qualificação dos trabalhadores e direitos trabalhistas. 

(  ) A precarização do trabalho com múltiplas relações contratuais tem contribuído para aumentar as dificuldades de 

representação e atuação sindical, deixando os trabalhadores desprotegidos e mais vulneráveis às exigências gerenciais e patronais. 

(   ) Esse processo tem ocorrido com maior intensidade na produção industrial e nos setores de ponta da economia, mas tem 

afetado, de modo diferenciado, todos os setores da produção na sociedade. É visível no setor de serviços em geral e na saúde em 

particular. 

 

a) V / V / V / V. 

b) F / V / V / V. 

c) V / F / F / V. 

d) F / V / V / F. 

 

 

13. Assinale a alternativa incorreta quanto a análise política em saúde: 

 

a) A análise política em saúde toma como foco o processo gestor conservador em saúde, ao invés de processos políticos de 

saúde.  

b) Assume o poder como categoria de análise central, ou seja, como ele é apropriado, acumulado, distribuído, disputado e 

utilizado nos âmbitos setorial e societário, assim como as suas relações com a produção de fatos, dentro e fora das instituições. 

c) Embora a análise possa ser realizada em diversos momentos do ciclo da política (construção da agenda, formulação, tomada 

de decisão, implementação e avaliação) e no interior das instituições, seu grande desafio é examinar conjunturas e suas relações 

com a saúde nas suas dimensões de estado vital, setor produtivo e área do saber. 

d) As análises de políticas de saúde têm adotado distintos enfoques teórico-metodológicos tais como institucionalismo 

histórico; referencial do ciclo das políticas públicas; sociogênese das políticas públicas e abordagem crítica inspirada no 

pensamento estratégico e na planificação situacional. 

 

 

14. Relacione o tipo de ponto de vista de acessibilidade aos serviços de saúde (Coluna A) com seus respectivos aspectos 

(Coluna B) e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

          

Coluna A Coluna B 

(1) Geográfico. 

(2) Econômico. 

(    ) Através de oferta de serviços oportunos e adequados às necessidades 

da população. 

(3) Cultural. 

(4) Funcional. 

(   ) Através do adequado planejamento da localização dos serviços de 

saúde. 

 (   ) Com a adequação das normas e técnicas dos serviços aos hábitos e 

costumes da população em que se inserem. 

 (   ) Pela remoção de barreiras derivadas do sistema de pagamento ou 

contribuição pelo usuário. 

 

A sequência correta é: 

 

a) 1, 2, 3, 4. 

b) 2, 3, 4, 1. 

c) 3, 1, 2, 4. 

d) 4, 1, 3, 2. 

 

 

15. Para o caso da assistência farmacêutica, leia as assertivas abaixo:  

 

I. Compreende um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, 

tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e o uso racional; 

II. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 

programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento, 

avaliação de sua utilização e o descarte adequado; 

III. A Assistência Farmacêutica compõe a integralidade da atenção à saúde; é um componente das políticas de saúde, e o 

farmacêutico é o profissional central para a organização e prática dos serviços farmacêuticos. 

 

É correto o que se afirma em: 

 
a) II, apenas. 

b) II e III, apenas. 
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c) I e II, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

16. Referente ao medicamento, assinale a alternativa correta: 
 

a) O fármaco é uma droga-remédio de substância física bem definida; pode passar por processos tecnológicos que lhe conferirão 

uma forma medicamentosa (comprimido, cápsula, gel, creme, pomada, pó etc.), uma indicação terapêutica e um modo de uso 

específico capaz de produzir efeitos benéficos, isentos de riscos, caracterizando o medicamento.  

b) Pode-se entender o medicamento como uma necessidade social, naquelas situações que requeiram o seu uso para a cura da 

doença.  

c) Também se pode entendê-lo como uma necessidade existencial, na medida em que é determinada pela prática clínica, pelas 

condições dos serviços de saúde e também pelo mercado farmacêutico criador de necessidades que são impostas para toda a 

sociedade. 

d) O medicamento está inserido em um conjunto de atividades que promovem a sua existência e manutenção no mercado e 

na sociedade, o que lhe possibilita ser entendido também como uma mercadoria. 

 

 

17. Medicamento ___________ é similar a um produto de referência ou inovador, com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção _________________ ou de outros direitos de exclusividade, comprovada 

a sua bioequivalência, biodisponibilidade, eficácia, segurança e ______________. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 

a) Especial / da marca / integridade. 

b) De referência / qualitativa / eficiência. 

c) Genérico / patentária / qualidade. 

d) Similar / quantitativa / equidade. 

 

 

18. No que diz respeito às dimensões do modelo de atenção à saúde, de forma sistêmica, analise as afirmações abaixo, 

marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

(   ) A dimensão  organizativa  é relativa aos mecanismos de condução do processo de reorganização das ações e serviços. 

(   ) Quanto a dimensão gerencial, diz respeito ao estabelecimento das relações entre as unidades de prestação de serviços, levando 

em conta a hierarquização dos níveis de complexidade tecnológica do processo de produção das ações de saúde. 

(   ) Já a dimensão propriamente técnico-assistencial, ou operativa, refere-se às relações estabelecidas entre os sujeitos das práticas 

e seus objetos de trabalho, relações estas mediadas pelo saber e tecnologia que operam no processo de trabalho em saúde em 

vários planos, quais sejam os da promoção da saúde, da prevenção de riscos e agravos, da recuperação e reabilitação. 

 

a) V / V / V. 

b) V/ V / F. 

c) F / F / V. 

d) F / V / F. 

 

 

19. Em relação às tecnologias em saúde, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) A noção de tecnologia de saúde inclui desde equipamentos incorporados ao processo de produção de serviços a 

procedimentos, normas e rotinas que regem a prática dos profissionais sem incluir trabalhadores de saúde no âmbito gerencial 

ou operativo do sistema.  

b) No campo da saúde, observa-se uma redução usual da tecnologia a equipamentos, e mais, a equipamentos médicos. 

c) A tecnologia deve ser compreendida como conjunto de ferramentas, entre elas as ações de trabalho, que põem em 

movimento uma ação transformadora da natureza. 

d) Além dos equipamentos, devem ser incluídos os conhecimentos e ações necessárias para operá-los: o saber e seus 

procedimentos. 

 

 

20. Acesso a medicamento é uma responsabilidade essencial do Estado e vários fatores são considerados para assegurá-lo: 

 

I. A seleção liberal de medicamentos e o desenvolvimento de produtos; 

II. Preços acessíveis a governos e consumidores; 

III. Financiamento sustentável; 

IV. Sistema de abastecimento confiável. 
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É correto o que se afirma em: 

 
a) I, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

21. O médico do trabalho deve dedicar para a empresa em que presta o serviço no mínimo __ horas (se o contrato for de 

tempo parcial) ou __ horas (se o contrato for de tempo integral) de trabalho. Em uma empresa com grau de risco 4 e com 500 

funcionários, é exigida a presença em tempo __________ de 1 médico do trabalho. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 
a) 3 / 8 / integral. 

b) 4 / 6 / parcial. 

c) 4 / 8 / integral. 

d) 3/ 6 / parcial. 

 

 

22. A respeito dos agentes biológicos, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 
(   ) A exposição ocupacional a agentes biológicos decorre da presença desses agentes no ambiente de trabalho. 

(   ) Atividades realizadas em laboratórios de diagnóstico microbiológico e atividades ligadas à biotecnologia (desenvolvimento 

de antibióticos, enzimas e vacinas, entre outros) são exemplos de exposição que decorre da atividade laboral sem que essa 

implique a manipulação direta deliberada do agente biológico como objeto principal do trabalho. 

(   ) Atividades de atendimento em saúde, consultórios médicos e odontológicos, limpeza e lavanderia em serviços de saúde são 

exemplos de exposição derivada da atividade laboral que implica a utilização ou manipulação direta do agente biológico, uma 

vez que este constitua o objeto principal do trabalho. 

 (  ) O reconhecimento dos riscos nos casos de exposição com intenção deliberada, será relativamente simples, pois as 

características do agente são conhecidas e os  procedimentos de manipulação estão bem determinados, assim como os riscos de 

exposição. 

 

a) V / V / V / V. 

b) F / V / V / V. 

c) V / F / F / V. 

d) F / V / V / F. 

 

 

23. São as diversas formas de energia às quais os trabalhadores podem estar expostos, tais como: ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas (frio intenso, calor intenso), radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o 

infrassom e o ultrassom. Esta descrição refere-se a: 
 

a) Agentes físicos. 

b) Agentes químicos. 

c) Agentes mecânicos. 

d) Agentes de acidente. 

 

 

24. Relacione o tipo de risco químico (Coluna A) com seus respectivos aspectos (Coluna B) e, em seguida, assinale a 

alternativa correta: 

 

Coluna A Coluna B 

(1) Poeiras (   ) Partículas líquidas geradas por condensação do vapor de um líquido volátil. 

(2) Fumos 

(3) Névoas 

(  ) São geradas, por exemplo, durante operações como escavações, explosões, 

perfurações, lixamento. 

(4) Neblinas (   ) Formada por gotículas de solvente durante aplicação de pintura com pistola. 

 (   ) São gerados nas operações de solda, fundição ou outras atividades envolvendo 

aquecimento e fusão de metais. 

 

A sequência correta é: 

 
a) 1, 2, 3, 4. 

b) 2, 3, 4, 1. 

c) 3, 1, 2, 4. 

d) 4, 1, 3, 2. 
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25. Para o caso de trabalhador avulso, leia as assertivas abaixo:  

 
I. A intermediação da mão de obra dos trabalhadores avulsos rurais e urbanos (por exemplo, os chamados “chapas”, aqueles 

que realizam carga e descarga de caminhões de diversas empresas, como distribuidoras de bebidas, e hortifrutigranjeiros, 

ou nas Centrais de Abastecimento) é feita pelo RH da instituição; 

II. As normas regulamentadoras se aplicam, no que couber, aos trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que lhes 

tomem o serviço; 

III. A principal característica do trabalho avulso é a necessária intermediação da contratação da mão de obra pelo Setor de 

Recrutamento de tais trabalhadores. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

26. Referente à carga de trabalho, assinale a alternativa correta: 

 

a) É proibido o transporte manual de sacos, por meio de pranchas, sobre vãos superiores a 2,00 m ou mais de extensão.  

b) A distância máxima para o transporte manual de um saco é 80,00 m. 

c) Caso a distância a percorrer seja maior que o limite, o transporte da carga deverá ser realizado mediante impulsão de 

vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados, ou qualquer tipo de tração mecanizada. 

d) Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador não precisará contar com o auxílio 

de ajudante. 

 

 

27. O valor ___________de um agente químico é calculado multiplicando-se o seu limite de tolerância por um fator de desvio 

que varia de ____ a _____. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 

a) Teto / 1 / 3,10. 

b) Mínimo / 1,05 / 3,05. 

c) Máximo / 1,10 / 3,00. 

d) Base / 1,5 / 3,5. 

 

 

28. No que diz respeito às Normas Regulamentadoras, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para 

falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

(   ) Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, 

controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. 

(   ) O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador 

a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. 

(   ) Setor de serviço é cada uma das unidades da empresa, funcionando em  lugares diferentes, tais como: fábrica, refinaria, usina, 

escritório, loja, oficina, depósito, laboratório. 

 

a) V / V / V. 

b) V/ V / F. 

c) F / F / V. 

d) F / V / F. 

 

 

29. Em relação às noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho, assinale a alternativa correta: 
 

a) A avaliação clínica, ou instrumental clínico, se refere à abordagem individual que se concretiza mediante a abordagem 

clínica à qual cada trabalhador deve ser submetido. A abordagem clínica deve incluir anamnese ocupacional, exame físico e 

mental. 

b) A anamnese tem foco no histórico laboral do trabalhador. 
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c) Anamnese ocupacional é a conversa/entrevista que ocorre entre o médico e o paciente durante a consulta, a partir da qual 

o médico espera obter informações para uma avaliação e posterior diagnóstico de algum problema/doença que acomete o 

paciente.  

d) Para um melhor diagnóstico sobre a aptidão do trabalhador, é importante que o médico se informe sobre a organização do 

trabalho na atividade realizada pelo trabalhador: jornada, ritmo de trabalho e produtividade, grau de autonomia e controle do 

trabalhador sobre o modo operatório, mecanismos de controle de metas individuais etc.  

 

 

30. Concernente ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) leia as assertivas abaixo: 
 

I. Caso o trabalhador não esteja exposto a riscos ocupacionais específicos, deve constar expressamente no ASO a ausência 

deles. Entretanto, é fato que nenhum trabalhador está isento da exposição a riscos; 

II. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas 

aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual; 

III. O resultado dos exames complementares deve ser comunicado ao empregador (e não ao trabalhador) e entregue a ele uma 

cópia; 

IV. No caso de trabalhadores que realizam trabalhos em altura, deve constar no ASO correspondente a indicação expressa de 

aptidão para o exercício de tal atividade. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) I e II, apenas. 

b) III e IV, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

 

31. No que se refere a novas tecnologias, automação e riscos à saúde, analise as afirmações abaixo, marque V para 

verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

(  ) A análise da demanda e do contexto busca identificar o grau de evolução técnica em que se encontra a empresa, sua posição 

no mercado, sua situação econômico-financeira, a expectativa de crescimento, entre outros fatores.  

(  ) As soluções propostas quanto a novas tecnologias e automação devem ser adequadas apenas à realidade da empresa.  

(  ) Não se propõe uma automação baseada na microeletrônica de última tecnologia, assim como não se propõe a solução de um 

novo arranjo físico, sem levar em conta o aumento da quantidade de empregados. 

 

a) V / V / V. 

b) V / V / F. 

c) F / F / V. 

d) F / V / F. 

 

 

32. É proibido o trabalho____________, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de _________, a partir de quatorze anos. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 
a) Escravo / estagiário. 

b) Noturno / aprendiz. 

c) Forçado / avulso. 

d) Pesado / temporário. 

 

 

33. Assinale a alternativa incorreta a respeito da epidemiologia: 
 

a) A epidemiologia objetiva controlar os problemas de saúde em populações, isto é, por meio do conhecimento das causas, 

orientar a intervenção sobre elas, a fim de produzir mudanças nos quadros de saúde dessas populações.  

b) A abordagem epidemiológica em um contexto ocupacional prioriza a avaliação coletiva da população trabalhadora, 

avaliada a partir de grupos heterogêneos de exposição, atualmente chamados de grupos de exposição diferentes, que reúnem 

trabalhadores expostos a riscos desiguais.  

c) O grupo de exposição similar corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma 

que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do 

restante dos trabalhadores do mesmo grupo.  

d) Ao se identificar uma maior ocorrência de adoecimento em determinado grupo, por exemplo, por meio de estudos da 

incidência e prevalência de doenças profissionais, devem-se buscar as causas desse adoecimento a partir da investigação dos 

agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. 
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34. Com respeito às poeiras minerais e o sistema respiratório assinale a alternativa incorreta: 

 

a) As poeiras são partículas sólidas produzidas em decorrência da ruptura mecânica de um material originalmente sólido, 

suspensas ou capazes de se manterem suspensas no ar. 

b) Os particulados de poeira são classificados como respiráveis quando o tamanho de suas partículas não ultrapassar 20 µm. 

 

c) As partículas de poeira são classificadas como fibra quando seu comprimento corresponde a três vezes o seu diâmetro; 

veremos que esse é o caso do asbesto.  

d) Os efeitos das poeiras inaladas dependem das espécies químicas que as compõem, da sua concentração no ar, do local de 

deposição no sistema respiratório, do tempo de exposição do trabalhador e da sua susceptibilidade. 

 

 

35. Em relação ao sistema neurológico e suas doenças por situações ocupacionais, leia as assertivas abaixo: 

 

I. A exposição ocupacional às vibrações pode causar diversos danos à saúde como distúrbios circulatórios, osteomusculares, 

neurológicos, musculares bem como do sistema nervoso central; 

II. A intoxicação por nitrogênio, também conhecida como narcose pelo nitrogênio ou embriaguez das profundidades, é 

causada pela impregnação difusa do sistema nervoso central pelo nitrogênio, provocando diminuição da habilidade 

cognitiva e psicomotora, chegando a distúrbios neurológicos e do comportamento; 

III. Príons são estruturas proteicas alteradas relacionadas como agentes etiológicos (agentes causadores) de doenças 

degenerativas do sistema nervoso central. 

 

 É correto o que se afirma em: 

 

a) I 

b) II e III 

c) I e III  

d) I, II, III  

 

 

36. Concernente ao metabolismo, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

(   ) O consumo de energia produzido como consequência do trabalho é denominado metabolismo do trabalho, e consiste na 

transformação de energia química proveniente dos alimentos em energia mecânica e térmica.  

(   ) O consumo energético ocorre pela liberação de calor e energia mecânica, e depende da atividade muscular realizada, da 

postura, das condições de temperatura do ambiente, entre outros fatores. 

(    ) Todas as considerações relativas à Taxa de metabolismo alta ponderada e o IBUTG mínima ponderada se referem a análises 

sobre períodos de horas corridas, devendo ser essas horas as mais críticas da jornada do ponto de vista térmico. 

 

a) V / V / V. 

b) V / V / F. 

c) V / F / V. 

d) F / F / V. 

 

  

37. A radiografia de tórax auxilia no diagnóstico de __________________ por meio de exames de qualidade, que facilitam a 

leitura radiológica adequada, de acordo com os critérios da OIT. O diagnóstico de______________________ envolve a 

integração do histórico clínico/ocupacional associado à radiografia do tórax. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 

a) Asmas / asma. 

b) Pneumoconioses / pneumoconiose. 

c) Pneumonias / pneumonia. 

d) Bronquites / bronquite. 

 

 

38. Assinale a alternativa incorreta quanto a LER/DORT: 
 

a) As doenças ocupacionais são um fenômeno recente no mundo do trabalho.  

b) Sabemos que todo trabalho implica um risco, de maior ou menor grau. 

c) Pode-se dizer que as doenças ocupacionais são decorrência do surgimento do trabalho no mundo.  

d) A LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho), hoje tão conhecida 

por todos nós, já havia sido identificada há trezentos anos como a Doença dos Escribas e Notários. 
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39. No tocante ao quimioterápicos antineoplásicos, leia as assertivas abaixo: 

 

I. Quimioterápicos antineoplásicos são medicamentos utilizados no tratamento do câncer; 

II. Os medicamentos quimioterápicos antineoplásicos inibem ou previnem o crescimento e disseminação de alguns tipos de 

células cancerosas, usados no tratamento de pacientes portadores de neoplasias malignas; 

III. Não são produtos altamente tóxicos muito embora possam causar mutagênese, teratogênese, e carcinogênese com diferentes 

graus de risco. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

a) I, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I, II e III. 

 

 

40. Assinale a alternativa incorreta quanto à prevenção de acidentes do trabalho: 

 

a) A empresa deve informar aos empregados os riscos aos quais eles estão submetidos durante a realização de suas atividades, 

instruindo-os quanto às precauções a tomar, no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, prestando 

informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. 

b) Os funcionários devem ser informados sobre os procedimentos adotados pela empresa para prevenir e limitar os riscos, por 

exemplo, a instalação de ventilação exaustora para captação de poluentes (agentes biológicos) na fonte. 

c) O empregador tem a obrigação de disponibilizar aos empregados os resultados das avaliações ambientais realizadas nos 

locais de trabalho, como dosimetrias de ruído, avaliações de concentração de aerodispersoides (poeira, fumo, névoas e neblinas), 

gases e vapores presentes no ambiente. 

d) O empregador deverá elaborar ordens de serviço que informem aos empregados os procedimentos relativos à segurança e 

saúde no trabalho a serem adotados durante a execução de suas atividades, bem como os riscos aos quais estarão sujeitos. 

 

 

41. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar _____________à autoridade 

superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de_____________ 

concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, 

emprego ou função pública. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 
a) Ciência / informação. 

b) Conhecimento / assunto. 

c) Informação / investigação. 

d) Dados / analise. 

 

 

42. Com respeito à ergonomia e melhoria das condições de trabalho, analise as afirmações abaixo, marque V para 

verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

(  )  Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser 

exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. 

(  ) Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em 

que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. 

(  ) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: altura ajustável ao 

peso do trabalhador e à natureza da função exercida; características de muita conformação na base do assento; borda frontal 

quadrada e encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região torácica. 

 

a) V / V / V. 

b) V / V / F. 

c) V / F / F. 

d) F / F / V. 

 

 

43. Um auxiliar administrativo que trabalha numa sala e que permanece sentado (posição estática) durante toda a jornada 

de trabalho está sujeita a riscos: 
 

a) Físicos. 

b) Mecânicos. 

c) Materiais. 

d) Ergonômicos. 
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44. Relacione as principais características do trabalho dos operadores de checkout (Coluna A) com seus respectivos 

exemplos (Coluna B) e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

Coluna A Coluna B 

(1) Uso do corpo. (   ) Manuseio de dinheiro, cartões e outros meios de pagamento. 

(2) Uso das funções cognitivas. (   )  Interface com clientes. 

(3) Uso das funções emocionais. (   )  Pressão temporal. 

 

A sequência correta é: 

 
a) 1, 2, 3. 

b) 2, 3, 1. 

c) 3, 1, 2. 

d) 3, 2, 1. 

 

 

45. Na área da construção civil, caso o trabalhador traga a própria ____________________, a empresa deve garantir 

condições de conservação e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local próximo ao destinado às 

___________________. 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas: 

 

a) Limentação / refeições. 

b) Refeição / atividades. 

c) Marmita / tarefas. 

d) Comida / ações. 

 

 

46. Os principais distúrbios relacionados à exposição a esse tipo de agente são: rinite, asma ocupacional, alveolite extrínseca 

alérgica, sintomas respiratórios agudos não alérgicos e doença pulmonar obstrutiva crônica. Esta descrição refere-se a: 

 

a) Poeiras. 

b) Vírus. 

c) Radiação não ionizante. 

d) Umidade. 

 

 

47. Em relação às doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho, assinale a alternativa correta: 

 

a) Ao se identificar uma maior ocorrência de adoecimento em determinado grupo, por exemplo, por meio de estudos da 

incidência e prevalência de doenças profissionais, devem-se buscar as causas desse adoecimento a partir da investigação dos 

agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho.  

b) Na abordagem clínica, devem ser usados instrumentos da epidemiologia, como cálculo de taxas ou coeficientes para 

verificar se há locais de trabalho, setores, atividades, funções, horários, ou grupos de trabalhadores, com mais agravos à saúde 

do que outros. 

c) O PPRA deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, 

inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à 

saúde dos trabalhadores.  

d) Considera-se moderado e possível risco toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente do trabalho ou 

doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador. 

 

 

48. Se for constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, por meio de exames médicos, ou caso sejam 

verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, mesmo sem sintomatologia, 

caberá ao médico coordenador ou encarregado adotar as seguintes medidas administrativo-previdenciárias: 
 

I. Solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT); 

II. Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho; 

III. Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição 

da conduta previdenciária em relação ao trabalho; 

IV. Orientar o empregado quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho. 

 

É correto o que se afirma em: 

 
a) I, apenas. 
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b) II e III, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

 

49. Em relação ao sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho, assinale a alternativa incorreta: 
a) A imposição de ritmos de trabalho excessivos com controle rígido de produtividade e esforços físicos intensos são fatores 

causadores de estresse físico e psíquico. 

b) Realização de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames obrigatórios por norma, coleta de dados sobre 

sintomas referentes aos aparelhos psíquico, osteomuscular, vocal, visual e auditivo, analisados e apresentados com a utilização 

de ferramentas estatísticas e epidemiológicas. 

c) Alguns EPC podem provocar desconforto térmico, tornando-os bastante incômodos para uso, podendo levar, em casos 

extremos, ao estresse térmico do trabalhador, principalmente nos trabalhos a céu aberto nas regiões de clima quente, ou ainda 

em ambientes naturalmente quentes. 

d) Existem situações em que o trabalhador apresenta sinais de estresse como por exemplo quando tem sua performance 

avaliada por meio de metas de desempenho. 

 

 

50. Concernente a alguns estudos e levantamentos, analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e F para falso 

e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

(   ) Com a determinação do Índice de Levantamento, pode-se estimar a magnitude relativa do estresse físico de uma tarefa, 

definir as prioridades das ações de modificação da atividade, utilizar os fatores multiplicadores para identificar problemas 

específicos relacionados ao trabalho, além de utilizar o peso limite como peso recomendado para a redução do risco. 

(   ) Os limites de tolerância representam linhas imaginárias que separam valores seguros de exposição, de valores perigosos,  

níveis de exposição aos quais o trabalhador típico pode se submeter sem sofrer efeitos adversos à saúde, ou seja, são estimativas 

qualitativas do risco, às quais, acredita-se, a maioria da população trabalhadora possa estar repetidamente exposta sem sofrer 

danos à saúde. 

(   ) Sempre existirá um percentual de trabalhadores que não estarão protegidos quando expostos a valores iguais ou até mesmo 

menores que os limites de tolerância. Temos aqui a variabilidade individual: pessoas que apresentam uma suscetibilidade maior 

à exposição de determinados agentes (indivíduos hipersuscetíveis), em virtude de vários fatores, como predisposição genética, 

idade, massa corporal, exposições prévias, uso de medicamentos, e até mesmo hábitos pessoais, como uso de álcool, fumo ou 

outras drogas. 

 

a) V / V / V. 

b) V / V / F. 

c) V / F / V. 

d) F / F / V. 

 

 

 

 


