
ConCurso PúbliCo

032. Prova objetiva

MédiCo do Trabalho – saaE

	 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 60 questões objetivas.

	 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

	 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

	 Responda a todas as questões.

	 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

	 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

	 A duração da prova é de 4 horas.

	 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

	 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEM do fisCal Para abrir EsTE CadErno dE quEsTõEs.
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Língua Portuguesa

01.	 Leia a charge.

Podemos comemorar: o Brasil
superou o Reino Unido e já

é a sexta economia do mundo!!

Vou esperar pra comemorar
quando a gente superá-lo

em educação, saúde,
segurança...

(www.lutecartunista.com.br. Adaptado)

É correto afirmar que
(A) a fala do primeiro personagem alude a um fato que 

prontamente é enaltecido pelo segundo.
(B) a fala do primeiro personagem mostra-o pessimista em 

relação às condições econômicas do Brasil face às do 
Reino Unido.

(C) a fala do segundo personagem expressa seu desconten-
tamento quanto aos direitos básicos do cidadão.

(D) as falas de ambos os personagens são coincidentes, suge-
rindo cautela antes de comemorar a economia nacional.

(E) as falas de ambos os personagens divergem, e o primeiro 
sugere que os direitos básicos são desrespeitados.

Leia o texto de Fernando Rodrigues para responder às questões 
de números 02 a 09.

O PIBão e os costumes

BRASÍLIA – A caminho da Folha, parei ontem em frente 
à rodoviária de Brasília. Enquanto o semáforo não abria, vi no 
carro da frente uma mulher arremessar pela janela a embalagem 
amassada de uma bala ou barra de chocolate. No rádio, o locutor 
martelava com ufanismo que o Brasil termina este ano como a 6.ª 
maior economia do mundo.

É chato ser estraga-prazeres quando há uma notícia boa, mas 
jornalistas somos assim mesmo. O menor problema do Brasil é se 
sua economia passará a do Reino Unido, como a mídia britânica 
noticiou. Um defeito grave por aqui continua sendo a falta de 
valores civilizatórios – e nenhum sinal de melhora desse cenário 
no médio prazo.

Basta refletir a respeito da situação descrita: apesar do 
“PIBão”, há hoje menos pessoas jogando papel na rua do que 
havia nos anos 90?

Segundo o vaticínio do ministro da Fazenda, só daqui a 10 ou 
20 anos o brasileiro terá o mesmo padrão de vida do europeu. E 
quanto tempo passará até as pessoas se tornarem mais educadas 
e civilizadas em público?

Na sua tradicional edição especial dupla de final de ano, a 
revista britânica “The Economist” traz uma reportagem longa 
sobre o Brasil. Título: “The servant problem”. Em tradução livre, 
“o problema das empregadas”. Trata da dificuldade atual da elite 
brasileira para encontrar uma funcionária que tire os pratos da 
mesa, lave a louça e as roupas.

“Na virada do século 21, o Brasil tem grandes similaridades 
com o Reino Unido de 1880”, escreve a revista. Aqui, como lá 
há 130 anos, a elite reage e fica mal-humorada.

O Brasil, aponta a “Economist”, tem mansões sem água quente 
na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não 
possuem máquina de lavar louça.

Pelo slogan da presidência, “país rico é país sem pobreza”. 
Rico o Brasil até já é. Faltam valores e bom costumes. E não 
apenas para quem é pobre.

(Folha de S.Paulo, 28.12.2011. Adaptado)

02.	O objetivo do texto é discutir qual
(A) país tem de fato uma melhor economia e uma população 

mais civilizada e sintonizada com a vida em coletividade.
(B) a importância do avanço econômico do Brasil, se ainda 

há muito a se alcançar em valores e bons costumes.
(C) problema o Brasil conseguirá enfrentar primeiro, já que 

sua economia já conseguiu superar a do Reino Unido.
(D) a possibilidade de o Brasil tornar-se rico e superar o 

padrão de civilização de nações europeias.
(E) a relevância de atitudes civilizadas, uma vez que o Brasil 

já é um país rico e autossuficiente.

03.	O substantivo “PIBão” está empregado no título e no texto 
com sentido
(A) ambíguo.
(B) ufanista.
(C) carinhoso.
(D) irônico.
(E) recriminatório.

04.	Uma resposta coerente para a pergunta do jornalista – ... apesar 
do “PIBão”, há hoje menos pessoas jogando papel na rua do que 
havia nos anos 90? –, em função do ponto de vista que adota, é:
(A) Não, o aumento do PIB reforça ainda mais o mau compor-

tamento do brasileiro, como mostra a atitude da motorista 
de Brasília.

(B) Sim, o aumento do PIB refinou o já reconhecido com-
portamento civilizado do povo brasileiro.

(C) Não, pois, como se vê no Reino Unido e também aqui 
no Brasil, não há relação entre economia e civilidade.

(D) Sim, pois a civilidade, que era comum na Europa, em 
países como o Reino Unido, já é uma realidade no Brasil.

(E) Não, a atitude da motorista de Brasília ratifica que o 
aumento do PIB não implicou atitudes mais civilizadas.

05.	No trecho – No rádio, o locutor martelava com ufanismo 
que... – a forma verbal em destaque está empregada em sentido
(A) figurado, significando “insistia”.
(B) próprio, significando “forçava”.
(C) figurado, significando “agredia”.
(D) próprio, significando “teimava”.
(E) figurado, significando “questionava”.
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Considere o trecho a seguir para responder às questões de números 
06 e 07.

O Brasil, aponta a “Economist”, tem mansões sem água quente 
na pia da cozinha, mas alguns paulistanos usam helicópteros e não 
possuem máquina de lavar louça.

06.	Atendo-se às regras de pontuação e de concordância da 
norma-padrão da língua portuguesa, o trecho está correta-
mente reescrito em:

(A) A “Economist”, aponta que no Brasil, existem mansões 
sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulista-
nos usam helicópteros e não tem máquina de lavar louça.

(B) A “Economist” aponta, que no Brasil, existe mansões sem 
água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos 
usam helicópteros e não têm máquina de lavar louça.

(C) A “Economist” aponta que, no Brasil, há mansões sem 
água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos 
usam helicópteros e não têm máquina de lavar louça.

(D) A “Economist” aponta que, no Brasil se vê mansões sem 
água quente na pia da cozinha, mas alguns paulistanos 
usam helicópteros e não tem máquina de lavar louça.

(E) A “Economist”, aponta que no Brasil se veem mansões 
sem água quente na pia da cozinha, mas alguns paulista-
nos usam helicópteros e não tem máquina de lavar louça.

07.	Observando o sentido que se estabelece entre as orações do 
trecho em função do emprego da conjunção “mas”, é correto 
reescrevê-lo da seguinte forma:

(A) Segundo a “Economist”, caso Brasil tenha mansões sem 
água quente na pia da cozinha, alguns paulistanos usam 
helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.

(B) Segundo a “Economist”, apesar de o Brasil ter mansões 
sem água quente na pia da cozinha, alguns paulistanos 
usam helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.

(C) Segundo a “Economist”, quanto mais o Brasil tem man-
sões sem água quente na pia da cozinha, mais alguns 
paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina 
de lavar louça.

(D) Segundo a “Economist”, o Brasil não só tem mansões 
sem água quente na pia da cozinha, como também alguns 
paulistanos usam helicópteros e não possuem máquina 
de lavar louça.

(E) Segundo a “Economist”, para o Brasil ter mansões sem 
água quente na pia da cozinha, alguns paulistanos usam 
helicópteros e não possuem máquina de lavar louça.

08.	Analise as afirmações.

 I. Na oração – ... parei ontem em frente à rodoviária de 
Brasília. – (1.º parágrafo), o advérbio em destaque é 
indicativo de tempo passado.

 II. Na oração – ... o Brasil termina este ano como a 6.ª maior 
economia do	mundo. – (1.º parágrafo), a expressão em 
destaque está empregada com valor adverbial, indicativa 
de lugar.

 III. Na oração – Um defeito grave por aqui continua sendo 
a falta de valores civilizatórios... – (2.º parágrafo), o 
advérbio em destaque refere-se à cidade de Brasília.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

09.	Assinale a alternativa correta quanto à regência, de acordo 
com a norma-padrão.

(A) O locutor estava certo que o Brasil terminaria o ano como 
a 6.ª economia do mundo.

(B) O Brasil chega no fim de 2011 como a 6.ª economia 
mundial.

(C) A mídia britânica noticiou de que a economia brasileira 
superou a de seu país.

(D) Quanto tempo passará para as pessoas conquistarem ao 
padrão de civilidade ideal?

(E) A revista “The Economist” alude ao fato de ser difícil 
encontrar empregada no Brasil.

10.	 Leia o texto a seguir.

Ao superar os britânicos, a economia brasileira está no meio 
do caminho,  frente também da Itália, superada em 2010, 
e já colada na da França.

De acordo com o diretor executivo do Centro para Pesquisa 
Econômica e Negócios (CEBR), Douglas McWilliams, as causas 
do declínio são evidentes: a crise da Europa, somada ao alto endi-
vidamento no bloco e  necessidade premente de reduzir 
déficits e dívidas, leva  políticas de austeridade que 
desaceleram o crescimento e precipitam a ascensão dos grandes 
emergentes. “O Brasil tem batido os países europeus no futebol 
há muito tempo, mas ultrapassá-los no campo da economia é um 
fenômeno novo”, disse McWilliams ao Guardian.

(www.estadao.com.br, 27.12.2011)

As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respec-
tivamente, com

(A) a … a … a

(B) à … à … à

(C) a … a … à

(D) à … à … a

(E) à … a … à
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PoLítica de saúde

11.	 Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios 
prestar serviços de atendimento à saúde da população, com 
a cooperação técnica e financeira

(A) da União, apenas.

(B) do Estado, apenas.

(C) da União e do Estado.

(D) dos poderes públicos, da iniciativa privada e da sociedade 
civil.

(E) da iniciativa privada e da sociedade civil, apenas.

12.	Considere os seguintes itens:

 I. cuidar da saúde e assistência pública;
 II. cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência;
 III. proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas;
 IV. promover a melhoria das condições de saneamento básico.

É correto afirmar que são competências comuns da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aquelas 
contidas nos itens:

(A) I, II, III e IV.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) II, III e IV, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I e II, apenas.

13.	Conforme estabelecido pela Constituição Federal, é correto 
afirmar que

(A) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sanitárias e assistenciais.

(B) as ações e serviços de saúde são de relevância pública.

(C) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
centralizada e hierarquizada.

(D) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada, salvo 
nos casos previstos por lei ordinária.

(E) só é permitida a participação direta ou indireta de em-
presas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, no 
País, mediante contrato de direito público ou convênio.

14.	A Lei Orgânica do Município de Sorocaba estabelece que

(A) só é permitido ao Município cobrar pela prestação de 
serviços de assistência à saúde quando prestados por ter-
ceiros, sendo vedado se a prestação for feita por serviços 
mantidos pelo Poder Público.

(B) o Prefeito convocará anualmente o Conselho Municipal 
de Saúde para avaliar a situação do Município, com am-
pla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais 
da política de saúde do Município.

(C) o montante das despesas de saúde não será inferior a 10% 
(dez por cento) das despesas globais do orçamento anual 
do Município.

(D) é obrigatória, tanto para hospital público, como para a 
rede privada, nos limites do Município, a notificação, 
em caráter de emergência, de todos os casos de morte 
encefálica comprovada.

(E) o controle dos bancos de sangue no Município será de 
responsabilidade do gestor estadual do Sistema Único de 
Saúde – SUS, conforme legislação de vigilância sanitária 
vigente.

15.	 É correto afirmar que, no âmbito do SUS,

(A) está previsto o atendimento domiciliar, mas não a inter-
nação domiciliar.

(B) o atendimento e a internação domiciliares poderão ser 
realizados por indicação de qualquer membro da equipe 
multidisciplinar de saúde.

(C) o atendimento domiciliar poderá ser realizado mesmo 
diante da recusa do paciente, desde que haja expressa 
concordância da família dele.

(D) na modalidade de assistência de atendimento e internação 
domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedi-
mentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, 
psicológicos e de assistência social.

(E) o atendimento e a internação domiciliares serão reali-
zados por médicos e enfermeiros, cabendo às equipes 
multidisciplinares as ações preventivas e reabilitadoras 
a serem desenvolvidas na rede de serviços do SUS.

16.	De acordo com a legislação vigente, é correto afirmar que

(A) os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, 
no âmbito do SUS, poderão ser exercidos em regime de 
tempo parcial ou integral.

(B) os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos só poderão exercer suas atividades em um 
único estabelecimento do SUS.

(C) são permitidas as doações de recursos financeiros oriun-
dos de organismos internacionais vinculados à Organi-
zação das Nações Unidas, desde que com a autorização 
da direção estadual do SUS.

(D) em nenhuma situação é permitida a transferência de re-
cursos para o financiamento de ações não previstas nos 
planos de saúde.

(E) os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou con-
veniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto 
à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o 
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
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17.	Quando se diz que a composição dos Conselhos de Saúde e 
Conferências deve ser paritária, isto, segundo a legislação 
que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
SUS, significa que

(A) o número de representantes de cada segmento (governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários) 
deve ser igual.

(B) o número de representantes dos usuários deve ser igual 
ao do conjunto dos demais segmentos.

(C) o governo não deve ter maioria na sua composição.

(D) suas decisões devem refletir as posições consensuais de 
seus integrantes.

(E) todos os segmentos devem ser considerados igualmente 
representativos da sociedade.

18.	A norma de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 
Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que

(A) se considera risco biológico a ocorrência de acidentes 
causados por agentes biológicos.

(B) nos hospitais, o Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais - PPRA deve ser reavaliado semestralmente.

(C) a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – 
CAT só é obrigatória em casos de acidente envolvendo 
riscos biológicos, quando houver afastamento do traba-
lhador.

(D) os trabalhadores só podem deixar o local de trabalho com 
os equipamentos de proteção individual utilizados em 
suas atividades laborais que forem de uso estritamente 
pessoal.

(E) o empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos 
e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.

19.	 Segundo o Código de Ética Médica vigente,

(A) em nenhuma situação, é permitido ao médico abandonar 
paciente portador de moléstia crônica ou incurável.

(B) o médico pode opor-se à realização de junta médica 
ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu 
representante legal, salvo por motivo justo comunicado 
ao solicitante.

(C) é vedado ao médico revelar informações confidenciais 
obtidas por ocasião do exame médico de trabalhadores, 
inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de 
instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde 
dos empregados ou da comunidade.

(D) é permitido ao médico abreviar a vida do paciente, a 
pedido deste, nos casos de comprovada doença incurável 
e terminal.

(E) é permitido ao médico fazer referência a casos clínicos 
identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anún-
cios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, 
nos meios de comunicação de massas, em geral, somente 
com autorização expressa do paciente.

20.	 É correto afirmar que
(A) os acidentes de trabalho fatais fazem parte da lista de agra-

vos de notificação compulsória em unidades sentinelas.
(B) o sarampo não é um agravo de notificação compulsória 

imediata.
(C) todos os casos de dengue são de notificação compulsória 

imediata.
(D) em qualquer serviço de saúde, público ou privado, os 

casos de influenza humana, por subtipo novo ou antigo, 
devem ser notificados após confirmação diagnóstica.

(E) a notificação compulsória dos agravos só é obrigatória 
para os profissionais de saúde.

atuaLidades

21.	A chamada Primavera Árabe teve início com uma grande 
revolta popular na Tunísia. Como resultado desse movimento, 
em janeiro de 2011, o ditador Ben Ali, que governava o país 
há mais de 20 anos,
(A) foi capturado e preso pelas forças da OTAN.
(B) foi assassinado por rebeldes populares.
(C) entregou o poder ao sucessor indicado pelo Congresso 

Árabe.
(D) renunciou à presidência e deixou o país.
(E) promoveu eleições livres e diretas para Presidente.

22.	Quatro bueiros explodiram na Rua da Assembleia, no centro 
da cidade, e deixaram, pelo menos, duas pessoas feridas. O 
município registra, só neste ano, pelo menos nove ocorrências 
envolvendo bueiros da Light, das quais seis foram explosões.

(noticias.bol.uol.com.br/brasil/2011, 05.07.2011. Adaptado)

A notícia refere-se à cidade
(A) do Rio de Janeiro.
(B) de Florianópolis.
(C) de Salvador.
(D) de Curitiba.
(E) de Belo Horizonte.

23.	O país anunciou [em 12.12.2011] que vai abandonar o pro-
tocolo de Kyoto, poucas horas depois da conclusão da cúpula 
sobre a mudança climática de Durban, para não pagar as mul-
tas relacionadas ao descumprimento da redução de emissões 
poluentes. Com a decisão, o país se torna o primeiro a aban-
donar o tratado depois de sua ratificação. O ministro do Meio 
Ambiente justificou a decisão porque o país não cumprirá, 
em 2012, com a redução de emissões estipulada no tratado, 
de 6% abaixo das de 1990.

(noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude, 14.12.2011. Adaptado)

O país ao qual a notícia se refere é a(o)
(A) França.
(B) Canadá.
(C) Inglaterra.
(D) Itália.
(E) Alemanha.
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24.	Os países do BRICS mostram força e se unem para rejeitar a 
proposta das economias ricas. Em Genebra, na reunião 
ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul declararam que 
querem manter o direito de adotar medidas para desenvolver 
suas políticas industriais, num claro sinal do impacto da crise 
mundial na mudança radical do comportamento dos governos.

(economia.estadao.com.br, 12.12.2011. Adaptado)

Um dos itens que compõem a proposta das economias ricas 
rejeitada pelos BRICS refere-se
(A) à redução da exportação de matérias-primas.
(B) ao monopólio de exploração do petróleo.
(C) à isenção de impostos para produtos agrícolas.
(D) ao aumento de investimentos na área social.
(E) ao congelamento das tarifas de importação.

25.	A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que proíbe o 
fumo em locais fechados em todo o país, sejam eles públicos 
ou privados.

(g1.globo.com/politica/noticia/, 15.12.2011)

Dentre outras medidas, a nova lei prevê a
(A) possibilidade de empresas tabagistas patrocinarem even-

tos culturais.
(B) existência de fumódromos autorizados pelo Ministério 

da Saúde.
(C) diminuição progressiva da carga tributária para o fumo.
(D) ampliação das restrições já existentes à propaganda do 

produto.
(E) proibição gradativa à produção e à comercialização do 

cigarro.

noções de informática

26.	Assinale a alternativa que contém apenas nomes de ícones do 
painel de controle do MS Windows 7, em sua configuração 
padrão.
(A) Rede e Internet; Programas; Bloco de Notas.
(B) Hardware e Sons; Facilidades de Acesso; Sistema e 

Segurança.
(C) Paint; Wordpad; Relógio, Idioma e Região.
(D) Hardware e Sons; Barra de Tarefas; Calculadora.
(E) Programas; Office; Guias.

27.	Assinale a alternativa que indica uma opção para adicionar 
legenda numa ilustração em um documento do MS Word 
2010, em sua configuração padrão.
(A) Na guia Arquivo, no grupo Objetos, escolher a opção 

Inserir Legenda.
(B) Na guia Inserir, no grupo Legendas, escolher a opção 

Inserir Legenda.
(C) Na guia Referências, no grupo Legendas, escolher a 

opção Inserir Legenda.
(D) Na guia Referências, no grupo Objetos, escolher a opção 

Inserir Legenda.
(E) Na guia Inserir, no grupo Objeto, escolher a opção Inserir 

Legenda.

28.	Assinale a alternativa correta em relação ao MS Excel 2010, 
em sua configuração padrão.

(A) É possível importar dados de fontes externas no MS Excel 
2010.

(B) O MS Excel 2010 é um software exclusivo para trabalhar 
com gráficos.

(C) Apenas o tipo de fonte e o tamanho da fonte podem ser 
alterados na guia Formatar.

(D) No MS Excel 2010, podem existir, no máximo, 65 010 
linhas em uma planilha.

(E) O MS Excel 2010 não suporta o recurso de macro.

29.	 Escolha a opção que indica o caminho utilizado para adicionar 
um vídeo em uma apresentação do MS PowerPoint 2010, em 
sua configuração padrão.

(A) Guia Inserir, grupo Objeto, opção Filme, e escolher a 
opção desejada.

(B) Guia Filme, grupo Vídeos, opção Inserir Filme, e escolher 
a opção desejada. 

(C) Guia Arquivo, grupo Objeto, opção Filme, e escolher a 
opção desejada. 

(D) Guia Arquivo, grupo Filme, opção Inserir Filme, e esco-
lher a opção desejada.

(E) Guia Inserir, grupo Clipes de Mídia, opção Filme, e 
escolher a opção desejada.

30.	Analise as afirmações a seguir.

 I. www.facebook.com é um endereço de um site de Internet.
 II. Google Chrome é um software que permite navegar na 

Internet.
 III. No Windows, um software cliente de e-mail permite que 

um e-mail que está sendo escrito possa ser salvo como 
Rascunho para envio posterior.

 IV. Lista de Discussão é usada principalmente para armazenar 
listas de URL usadas com maior frequência.

Está correto apenas o que se afirma em

(A) I.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) I, II e III.

(E) I, II e IV.
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conHecimentos esPecíficos

31.	Um princípio básico como: evitar que um agente potencial-
mente perigoso ou tóxico para a saúde seja utilizado, formado 
ou liberado no ambiente laboral, é

(A) o que propõe a Higiene do Trabalho.

(B) uma norma ética do Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura.

(C) uma norma da Anvisa.

(D) uma proposta da Força Sindical.

(E) uma determinação do Conselho Federal de Medicina.

32.	Analise as afirmativas, considerando um ambiente de trabalho 
em que há exposição a substâncias químicas.
 I. O número de trabalhadores expostos influi na escolha dos 

métodos de proteção e nos seus respectivos custos.
 II. Para o controle dessa exposição é suficiente o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI).
 III. O risco dessa exposição pode estender-se às comunidades 

vizinhas.
 IV. Na presença de vapores, as máscaras para proteção 

respiratória, com filtros para partículas, também serão 
eficientes.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II, III e IV.

33.	Medidas organizacionais e de gestão do trabalho podem ser 
adotadas visando à prevenção das LER/DORT, como por 
exemplo, o(a)

(A) aumento do controle real das tarefas por parte dos super-
visores.

(B) enriquecimento das tarefas.

(C) estímulo à realização de horas extras.

(D) divisão dos trabalhadores em grupos, incentivando a 
competitividade.

(E) ampliação ou criação de novos níveis hierárquicos.

34.	 Segundo a legislação previdenciária, o segurado continuará 
recebendo o auxílio-doença quando

(A) tiver cessada a sua incapacidade e retornar ao trabalho 
com uma sequela.

(B) for aposentado por invalidez.

(C) começar a receber o auxílio-acidente.

(D) começar a receber o salário-maternidade.

(E) estiver em processo de reabilitação profissional no INSS.

35.	Assinale o que é verdadeiro frente às normas da Previdência 
Social-PS.

(A) Todo trabalhador é segurado da PS e é coberto pelo 
Seguro de Acidente de Trabalho–SAT do INSS.

(B) Os trabalhadores autônomos, ainda que contribuintes, 
não são considerados segurados pela PS.

(C) Os empregados domésticos podem ser segurados da PS, 
mas não são cobertos pelo SAT do INSS.

(D) A concessão do auxílio doença previdenciário, no caso de 
doenças comuns, independe do número de contribuições 
mensais.

(E) Todo trabalhador (inclusive doméstico e avulso) terá 
estabilidade no emprego, de 1 ano, após a caracterização 
de uma doença relacionada ao trabalho.

36.	Conforme o Código de Ética Médica – CEM vigente, é direito 
do médico

(A) estabelecer seus honorários de forma justa e digna.

(B) deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de 
trabalho que ponham em risco sua saúde.

(C) exagerar a gravidade do diagnóstico, visando ao conven-
cimento do paciente.

(D) opor-se à realização de junta médica solicitada pelo 
paciente.

(E) subordinar os honorários ao resultado do tratamento.

37.	A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de 18 anos, está prevista no(a)

(A) Norma Regulamentar do Ministério da Saúde – MS.

(B) Decreto do Ministério da Justiça – MJ.

(C) Estatuto do Jovem Adolescente.

(D) Constituição Federal do Brasil.

(E) Conselho Nacional de Defesa da Cidadania.

38.	A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT considera como 
atividades ou operações perigosas, na forma da regulamen-
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, 
impliquem o contato com inflamáveis em condições de risco 
acentuado.

Esse texto

(A) está totalmente correto.

(B) está contido na NR-15 (Norma Regulamentadora).

(C) só estará correto se o contato for permanente e, além dos 
inflamáveis, incluírem-se os explosivos.

(D) não está correto, pois a exposição é perigosa com qual-
quer grau de risco.

(E) estará correto se for substituído o contato com inflamáveis 
por contato com explosivos.
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39.	 Em um estabelecimento, durante a paralisação dos serviços, 
em decorrência da interdição ou embargo pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, os empregados receberão os 
salários como se estivessem em efetivo exercício.

Pode-se afirmar, em relação ao enunciado, que é

(A) falso e demagógico.

(B) verdadeiro e consta em artigo da CLT.

(C) um projeto de lei recente, proposto pelas Centrais Sin-
dicais.

(D) uma Medida Provisória que aguarda votação no Senado.

(E) verdadeiro e consta de um Decreto editado pela Previ-
dência Social.

40.	O treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) terá a carga horária de vinte horas e 

(A) será distribuído em, no máximo, oito horas diárias.

(B) não poderá ser realizado durante o expediente normal da 
empresa.

(C) será ministrado obrigatoriamente pelo Serviço Especia-
lizado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) 
da empresa, quando houver.

(D) é de responsabilidade do sindicato dos trabalhadores.

(E) deverá iniciar-se no dia seguinte ao da posse.

41.	No item 7.2.2 da Norma Regulamentadora 7 (NR-7) consta: 
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) deverá considerar as questões incidentes sobre o 
indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o 
instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da rela-
ção entre sua saúde e o trabalho. Com o uso da expressão o 
instrumental clínico-epidemiológico, o legislador quis dizer 
que
 I. as informações geradas devem ser tratadas também no 

coletivo;
 II. os instrumentos da epidemiologia não se prestam para a 

abordagem dos grupos homogêneos em relação aos riscos 
detectados na análise do ambiente de trabalho;

 III. serão utilizados os recursos da epidemiologia como os 
cálculos de taxas e coeficientes;

 IV. a partir desse “olhar” coletivo, deve-se proceder a inves-
tigações específicas, procurando-se a causa do fenômeno 
com vistas à prevenção do agravo.

Estão corretas apenas as afirmativas

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) III e IV.

(E) I, III e IV.

42.	Ao receber o resultado do exame de um trabalhador exposto 
a solvente, assintomático, o médico do trabalho observou que 
seu valor estava acima do limite de tolerância. Consultou o 
Quadro I da NR-7 (Parâmetros para Controle Biológico da Ex-
posição Ocupacional a alguns agentes químicos) e observou 
que, para aquele solvente, no item interpretação do Quadro 
I, a sigla era EE. Com essa informação, ele deverá

(A) afastá-lo do trabalho definitivamente, sem emitir a co-
municação de acidente do trabalho (CAT).

(B) afastá-lo do local de trabalho, temporariamente.

(C) afastá-lo do trabalho e emitir, concomitantemente, a CAT.

(D) mantê-lo apenas em observação, no mesmo local de 
trabalho.

(E) emitir a CAT sem afastamento e aguardar o aparecimento 
de manifestações clínicas para enviá-lo ao INSS. 

43.	À etapa de avaliação sistemática e repetitiva da exposição a 
um dado risco, visando à introdução ou modificação de me-
didas de controle, dá-se o nome de

(A) antecipação.

(B) nível de ação.

(C) mapeamento ambiental seletivo.

(D) monitoramento.

(E) intervenção primária.

44.	A exposição ocupacional a níveis de ruído acima de 115 dB(A)

(A) não é permitida em nenhuma circunstância. 

(B) é permitida  apenas para os trabalhadores já portadores 
de perda auditiva prévia por qualquer razão.

(C) não é permitida para trabalhadores menores de 21 anos.

(D) só é permitida para indivíduos que estejam adequada-
mente protegidos.

(E) poderá ser permitida se, concomitantemente, não ultra-
passar o nível de 120 dB  quando medido com instru-
mento de nível de pressão sonora, operando no circuito 
de compensação “B”.

45.	O transporte manual de cargas será considerado atividade 
regular, para efeito da NR-17, quando se realiza

(A) de forma exclusivamente contínua.

(B) de forma contínua e/ou descontínua.

(C) com carga mínima de 20 quilos.

(D) por distância superior a 50 metros.

(E) durante, pelo menos, 75% da jornada de trabalho.
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46.	Com base na classificação das doenças (em grupos) e sua relação 
com o trabalho, proposta por Schilling, pode-se afirmar que

(A) em nenhum dos grupos o trabalho pode ser considerado 
concausa.

(B) o grupo II é formado por doenças de etiologia única.

(C) o grupo III não se aplica a agravos de doença já estabe-
lecida. 

(D) as intoxicações agudas de origem ocupacional fazem 
parte do grupo I.

(E) a silicose classifica-se  no grupo III.

47.	Considere o texto para completar a lacuna.

Uma patologia relacionada ao trabalho pode surgir em algu-
mas horas ou após vários anos. Essa variabilidade deve-se 

.
 I. ao tipo de agente patogênico ou fator de risco;
 II. à intensidade da exposição;
 III. ao tempo de exposição;
 IV. à suscetibilidade individual.

O texto estará correto, complementando-se com

(A) o item I, apenas.

(B) o item II, apenas.

(C) o item IV, apenas.

(D) os itens II e III, apenas.

(E) os itens de I a IV.

48.	 Em pequenas concentrações, causam desconforto com ardor 
ocular, rinite, traqueíte, bronquite com tosse, dispneia e, em 
altas concentrações, podem levar rapidamente à morte por 
edema agudo de pulmão. Os agentes químicos causadores 
desses sintomas são os gases ou vapores

(A) asfixiantes simples como o metano.

(B) asfixiantes químicos como o monóxido de carbono.

(C) irritantes como a amônia.

(D) irritantes como o gás cianídrico.

(E) asfixiantes químicos como o argônio.

49.	 Entre as variáveis que influem na exposição ocupacional aos 
solventes, assinale a que é verdadeira.

(A) Quanto maior a pressão de vapor e maior a temperatura 
de ebulição, mais volátil é o solvente.

(B) A superfície de evaporação tem uma influência direta na 
quantidade de solvente presente no ar ambiente.

(C) A grande proporção hídrica do sangue não permite que 
alguns solventes sejam mais bem transportados.

(D) A modificação do teor lipídico do sangue, como após refei-
ções gordurosas, dificulta a absorção de alguns solventes.

(E) Quanto maior a ventilação pulmonar menor será a quan-
tidade de solvente que atingirá a árvore respiratória.

50.	Um quadro que se assemelha à doença de Parkinson pode 
ocorrer após vários anos de exposição ocupacional ao

(A) cádmio.

(B) chumbo.

(C) zinco.

(D) cromo.

(E) manganês.

51.	Complemente o texto com a(as) possibilidade(s) correta(s), 
entre as oferecidas nas alternativas.
Dermatose ocupacional pode ser definida como toda alteração 

, direta ou indiretamente causada, condicionada, 
mantida ou agravada pelo que é utilizado ou exista no am-
biente de trabalho.

(A) da pele, mucosas e anexos

(B) limitada à pele

(C) limitada à pele e mucosas

(D) limitada à pele e anexos

(E) limitada às regiões expostas da pele

52.	 Em termos de promoção da saúde, existem alguns critérios 
para que um programa de rastreamento tenha sucesso. Um 
deles é que 

(A) o tratamento da doença identificada seja efetivo em 
estágio precoce.

(B) seu resultado, quando positivo, defina de imediato o 
diagnóstico da doença.

(C) seu valor preditivo seja igual a zero.

(D) deve ter baixa sensibilidade em indivíduos vacinados.

(E) só indicará  morbidade quando for comprovada sua baixa 
especificidade. 

53.	Considere a tabela.

Distribuição De trabalhaDores Da empresa X,
segunDo a iDaDe, em 2011.

Idade Número Frequência Acumulada
20 12 12
22 30 42
30 35 77
40 14 91
50 8 99

Total 99
(Marco Antonio Bussacos, Estatística Aplicada à Saúde Ocupacional. 

Fundacentro, São Paulo, 1997. Adaptado)

O valor encontrado para a mediana (medida de tendência 
central) foi 

(A) 19,8.

(B) 22.

(C) 30.

(D) 35.

(E) 37,5.
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54.	O médico do trabalho identificou um grupo de trabalhadores 
com diagnóstico de dermatite irritativa e resolveu estudar a 
origem do problema. Constituiu para esse estudo, um grupo 
com trabalhadores portadores da dermatose e outro grupo de 
trabalhadores considerados normais após avaliação médica. 
Aos dois grupos foi aplicado um questionário. Em epidemio-
logia, esse tipo de estudo é conhecido como

(A) de análise multivariável.

(B) de coorte.

(C) prospectivo.

(D) de regressão linear.

(E) de caso e controle. 

55.	Com o monitoramento biológico, busca-se medir e avaliar 
os agentes químicos ou seus produtos de biotransformação, 
em tecidos, secreções, excreções, ar exalado ou alguma com-
binação desses, para estimar a exposição ou risco à saúde 
quando comparado com referência apropriada. Ao avaliar-se 
a quantidade do agente ligada aos locais críticos para ação, 
como por exemplo, do cádmio no tecido renal, dá-se o nome 
de monitoramento de

(A) biotransformação.

(B) efeito.

(C) exposição relativa.

(D) dose interna.

(E) índice biológico máximo.

56.	O texto – O uso persistente de uma substância, a despeito de 
evidências das suas consequências nocivas e da consciência 
do indivíduo a respeito do problema –

(A) não se enquadra nos critérios para diagnóstico do alcoo-
lis mo crônico. 

(B) é um dos critérios diagnósticos para a caracterização de 
síndromes de dependência.

(C) não se presta para caracterizar as dependências químicas.

(D) relaciona-se exclusivamente com a dependência das 
anfetaminas.

(E) é um critério para diagnóstico da síndrome de Guyon.

57.	A introdução de sistemas de gestão da segurança e saúde no 
trabalho (SGSST), por uma organização, tem impacto posi-
tivo tanto na redução de fatores de risco (perigos) como no 
aumento da produtividade. Nas diretrizes para um SGSST, 
elaboradas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
estão os elementos:
 I. reestruturação funcional do SESMT;
 II. política;
 III. planejamento e implementação;
 IV. ação para melhorias.

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I, II e III.

(D) II e IV.

(E) II, III e IV.

58.	O estresse pós-traumático (TEPT), uma síndrome psiquiátrica 
não orgânica, pode ser associado ao trabalho quando decorre 
de

(A) intoxicação por inseticidas organo-fosforados.

(B) exposição ao manganês.

(C) conflitos emocionais vinculados às condições e organi-
zação do trabalho.

(D) inalação de solventes halogenados.

(E) perda auditiva induzida pelo ruído.

59.	Um trabalhador do ambulatório sofreu um acidente do trabalho 
envolvendo material perfurocortante (agulha). Na avaliação 
da gravidade desse acidente consideram-se, entre outros,
 I. o calibre da agulha;
 II. a procedência do paciente;
 III. a profundidade da lesão.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

60.	Considere as medidas preventivas direcionadas para um 
trabalhador da saúde: vacinação, educação, informação, vigi-
lância, precaução-padrão. Assinale a doença que é alcançada 
por todas essas medidas.

(A) Hepatite B.

(B) Brucelose. 

(C) Hepatite C.

(D) Síndrome da imunodeficiência humana.

(E) Candidíase.






