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ANALISTA DE GESTÃO / MÉDICO DO TRABALHO 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

10 (dez) de Conhecimentos de Informática, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de 

Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 05.  

 

A TERNURA DAS MÃOS 

 
Nelas renasço. Quão corajosas! Prontas para libertar-me de indevidas prisões. Tenho em minhas mãos a 

cumplicidade de que necessito. Nunca me falharam, gritaram, sim, generosas aleluias. Estiveram diuturnamente 

atentas, às vezes para acusar, outras para acariciar. Não se furtaram ao menor dos acenos. Minhas, tão minhas, que 

são mais do que eu mesma. 

Quero andar de mãos juntas, sempre juntas. Ou para a oração que tanto preciso, ou para selar amores ainda 

indecisos. Se me falta a coragem dos vitoriosos, às mãos atribuo a propriedade de descerrar invioláveis frontispícios. 

Resta-me a esperança do seu talentoso manuseio.  
JORNAL DO COMMERCIO. Opinião JC. p.12.   28 de novembro de 2012. 

 

 

01. O termo sublinhado no texto 01 

 

A) indica algo já declarado, pertencente ao gênero masculino no singular. 

B) se reporta a uma palavra do sexo feminino no plural, declarada anteriormente. 

C) se refere ao termo “prisões”. 

D) faz referência ao vocábulo “minhas”. 

E) remonta a alguma palavra não expressa no trecho em análise. 
 

02. Mediante a leitura do texto 01, percebe-se que a personagem 

 

A) sempre se mantém passiva diante das situações. 

B) faz uso das mãos meramente para acalmar cenários turbulentos. 

C) valoriza bastante as mãos, delas se utilizando em momentos diversos de sua vida, para finalidades distintas. 

D) relega os gestos humanos, em especial aqueles que vêm acompanhados de carinho. 

E) enaltece as mãos e instiga o leitor a usá-las, sobretudo em momentos de protesto ou agito popular. 

 

03. Se ao termo “mãos” fosse acrescido o termo “olhos”, estaria INCORRETO o trecho da alternativa  

 
A) Neles renasço. 

B) Estiveram diuturnamente atentos, às vezes para acusar, outras para acariciar. 

C) Meus, tão meus, que são mais do que eu mesma. 

D) Prontas para libertar-me de indevidas prisões. 

E) Quão corajosos! 

 

04. Observe a regência do verbo sublinhado no trecho abaixo: 

 

“Tenho em minhas mãos a cumplicidade de que necessito...” 

 

Assinale a alternativa cujo verbo apresenta essa mesma regência. 

 

A) “Quero andar de mãos juntas, sempre juntas.” 

B) “Não se furtaram ao menor dos acenos.”  

C) “Resta-me a esperança do seu talentoso manuseio.” 

D) “Minhas, tão minhas, que são mais do que eu mesma.” 

E) “...ou para selar amores ainda indecisos.” 
 

05. Extrai-se do texto 01 que a personagem 

 

A) é alguém confiante no poder da oração. 

B) considera suas mãos dotadas de inexpressiva coragem. 

C) desacredita no talento de suas mãos. 

D) responsabiliza suas mãos por alguns aprisionamentos. 

E) culpabiliza suas mãos por diversos momentos de fracasso. 
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06. Observe os itens abaixo: 

 

I. “Prontas para libertar-me de indevidas prisões.” 
II. “... atentas, às vezes para acusar, outras para acariciar...” 

III.  “...ou para selar amores ainda indecisos..” 

 

Em relação aos termos sublinhados, está CORRETO o que se afirma em  
 
A) Como o termo do item I, grafa-se o termo “fusilamento”. 

B) O termo “enviezar” se grafa da mesma forma que o termo do item II. 

C) Como o termo do item III, escreve-se o termo “ praserosos”. 

D) O termo “aprazar” se grafa do mesmo modo que o termo do item II. 

E) Como os termos dos itens I e III, escreve-se também com “s” o termo “espertesa”. 

 

TEXTO 02 para as questões de 07 a 10. 

 

O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança: tudo começa com um ato de amor. Uma semente 
há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem 

especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor: intérpretes de sonhos. 

(Rubem Alves) 

 

07. Observe o trecho abaixo: 

 

“Uma semente há de ser depositada no ventre vazio” 

 

O termo sublinhado se classifica como um verbo pessoal, e sua concordância se dá com o seu sujeito, “uma semente”. 

Em todas as alternativas abaixo, o verbo “haver” é pessoal, EXCETO em uma. Assinale-a. 

 

A) Haveria Francisco de depositar o cheque no banco mais próximo de sua casa. 

B) Haviam eles se ausentado do júri por motivo de ordem superior. 

C) Nós houvemos por bem facilitar o acesso aos mais carentes. 

D) Houvera diversos tumultos durante o julgamento do assassino da criança. 

E) Nada havia acontecido de anormal durante a reunião extraordinária. 
 

08. Assinale a alternativa cujos termos sublinhados indicam exemplo de Regência Nominal. 

 

A) “...tudo começa com um ato de amor.” 

B) “O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança...” 

C) “Uma semente há de ser depositada no ventre vazio.” 

D) “E a semente do pensamento é o sonho...” 

E) “...antes de serem especialistas em ferramentas do saber...” 

 

09. No texto 02, Rubem Alves 

 

A) tece um comentário depreciativo sobre o nascimento de uma criança, quando este é comparado ao nascimento de um 
pensamento. 

B) descarta a possibilidade de o sonho ser prioridade para a maioria dos educadores. 

C) aponta o sonho como elemento gerador do pensamento. 

D) aborda sobre a necessidade de os educadores serem especialistas em ferramentas do saber. 

E) os educadores são peritos na arte de interpretar sonhos. 

 

10. Em qual alternativa, existe uma justificativa CORRETA em relação ao emprego dos Sinais de Pontuação? 

 

A) “O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança: tudo começa com um ato de amor.” – os dois pontos 

indicam uma suspensão de ideias. 

B) “Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho.” – o ponto poderia ser 
substituído por uma vírgula, sem causar prejuízo de sentido ao período. 

C) “Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor: 

intérpretes de sonhos” – as vírgulas são facultativas. 

D) “...deveriam ser especialistas em amor: intérpretes de sonhos.” – os dois pontos poderiam ser substituídos por ponto-e-

vírgula, sem que isso causasse prejuízo ao sentido do período. 

E) “Uma semente há de ser depositada no ventre vazio.” – poderia haver uma vírgula após o termo “depositada”, e a frase se 

manteria gramaticalmente correta. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

11. Sobre o Microsoft Office Excel 2007, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Quando o usuário quer criar uma tabela, é possível que se apresente para ele a necessidade de inserir ou excluir 

linhas e/ou colunas. Para isso, deve-se clicar duas vezes, com o botão direito do mouse, na linha ou coluna que se 

deseja excluir e selecionar a opção “excluir”. 
II. Um usuário gostaria de fazer referências de dados para cálculos. Para se referir a uma célula, só precisa escrever 

na fórmula o nome desta. Por exemplo, para nos referir a um valor que contém na célula B3, na barra de fórmulas, 

não devemos escrever o valor e, sim, o nome B3. 

III.  No menu “ferramentas de gráfico”, o submenu “layout da página” é usado para modificar todo layout do gráfico 

com relação a eixos, linhas de grade, editar a legenda e títulos, modificar ou acrescentar dados ao gráfico. 

IV.  O comando “=CONT.SE” é usado para contar o número de células não vazias em um intervalo que corresponde à 

determinada condição. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e III. B) II e III.  C) I, II e III. D) II e IV. E) III e IV. 

 

12. No Microsoft Office Excel 2007, o que significa a tecla F7? 

 

A) Ativa a barra de fórmulas. 

B) Comando “ir para” do menu “editar”.  D) O usuário necessita de ajuda. 

C) Realiza verificação ortográfica. E) Serve para imprimir. 
 

13. Analise as afirmativas abaixo sobre Microsoft Office Power Point 2007. 
 

I.  Um “botão de ação” consiste em um botão já existente que pode ser inserido na apresentação e que pode definir 

“hiperlinks”. 

II.  Existem dois tipos de apresentação personalizada: básica e com hiperlinks. 
III.  Para inserir um novo slide, o usuário deve acionar o guia “inserir”. 

IV.  As transições de slide produzem efeitos semelhantes à animação, que ocorrem no modo de exibição “apresentação 

de slides”, quando se move de um slide para o próximo. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, II, III e IV. B) apenas II e III.  C) apenas I, II e IV. D) apenas II. E) apenas I. 

 

14. No Microsoft Office Power Point 2007, usa-se a seção “tipo de apresentação” para especificar como o usuário deseja 

mostrar a apresentação para a sua audiência. Para que ele possa fazer uma apresentação em uma audiência ao vivo, 

deve clicar em 

 

A) Apresentada por uma pessoa (janela). 

B) Exibida por um orador (tela inteira).  D) Apresentada em um quiosque (tela inteira). 

C) Mostrar barra de rolagem. E) Apresentação em exibição. 

 

15. Analise as afirmativas abaixo sobre Microsoft Office Word 2007: 
 

I. Se durante a composição de um documento, uma página em branco for necessária, a maneira mais fácil de fazer 
isso é clicar sobre a opção “página em branco” da subguia “páginas” do guia “layout da página”. 

II.  O “WordArt” é um recurso para a aplicação de figuras no documento. 

III.  No guia “correspondências”, existe um botão chamado “iniciar mala direta”, que serve para criar uma carta-

modelo a ser impressa ou enviada várias vezes por e-mail, remetendo cada cópia a um destinatário diferente. 
IV.  O Word 2007 permite estabelecer senhas para leitura e alteração de um documento, permitindo, apenas, aos 

usuários credenciados o acesso ao conteúdo. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 
A) I, II, III e IV. B) apenas I, II e IV.  C) apenas III. D) apenas III e IV. E) apenas I e IV. 

 

16. No Microsoft Office Word 2007, a tecla F5 apresenta a seguinte função: 

 

A) Verificação ortográfica. 

B) Localizar e Substituir.  D) Formatar. 

C) Inserir símbolos. E) Ajuda. 
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17. Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O “cavalo de Tróia” é um programa, que se aloca como um arquivo no computador do usuário, com o intuito de “roubar” 

informações mantidas no computador do usuário. 

B) Os “worms”, conhecidos como vermes, podem se propagar, rapidamente, para outros computadores, seja pela Internet, seja 

por meio de uma rede local. Geralmente, a contaminação ocorre de maneira discreta, e o usuário só percebe o problema, 

quando o computador apresenta alguma anormalidade. 

C) Os “keyloggers” são pequenos aplicativos, que podem vir embutidos em vírus, spywares ou softwares suspeitos, destinados 

a capturar tudo o que é digitado no teclado. O objetivo principal, nesses casos, é ficar espionando as atividades dos 

internautas. 
D) “Hijackers” são programas ou scripts, que "sequestram" navegadores de Internet. Quando isso ocorre, o “hijacker” altera a 

página inicial do browser e impede o usuário de mudá-la; exibe propagandas em “pop-ups” ou janelas novas, instala barras 

de ferramentas no navegador e pode impedir acesso a determinados sites. 

E) Os “spywares” e os “keyloggers” podem ser identificados por programas antis spywares. Porém, algumas dessas pragas são 

tão perigosas que alguns antivírus podem ser preparados para identificá-las, como se fossem vírus. 

 

18. Sobre o Microsoft Windows, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a sua interface é baseada num padrão de janelas, que exibem informações e recebem respostas dos utilizadores por meio de 

um teclado ou de cliques do mouse. 

B) a interface gráfica é uniforme em todos os aplicativos, o que facilita o aprendizado. 
C) é o sistema operacional mais usado do mundo, e, por isso, seu impacto no mundo atual é incalculável. 

D) o Windows suporta “plug and play”, ou seja, a instalação de equipamentos “plug and play” pode ser realizada de forma 

simples no Windows, que entende perfeitamente esse sistema. 

E) algumas variantes do Windows estão disponíveis gratuitamente. 

 

19. Assinale a alternativa CORRETA sobre hardwares e softwares. 

 

A) A memória é o componente responsável pelo armazenamento, apenas, temporário, de programas e dados. 

B) A placa-mãe é uma placa de superfície magnética que corresponde a um sistema de armazenamento não volátil, de alta 

complexidade onde são gravados programas e dados. 

C) Um sistema de computação é composto pelo software e pelo sistema operacional. 
D) Depois da placa-mãe, o sistema operacional é o segundo hardware mais importante que controla todos os recursos do 

computador. 

E) O serviço “pack” é um pacote de atualização do Windows, que corrige bugs e traz melhorias. 

 

20. Sobre o Mozilla Firefox, é INCORRETO afirmar que 

 

A) possui vários recursos ou extensões, que o usuário pode adicionar ao browser. 

B) a arquitetura de programação, que é baseada em extensões torna o navegador mais seguro. Em vez de incorporar inúmeros 

recursos, que podem ser usados por códigos maliciosos, o usuário é quem escolhe o que adicionar. 

C) possui código aberto e foi desenvolvido por programadores independentes. Como há muitos envolvidos em sua criação, isso 

pode facilitar no processo de detecção de erros e de criação de correções. 

D) consome pouca memória do PC. 
E) apresenta incompatibilidade com alguns sites. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21. Dadas as afirmações proposicionais equivalentes: 

 

1ª)  p  p  p 
2ª)  p  q  q  p 

3ª)  (p  q)  p  q 

4ª)  p  p 

5ª)  p  q  r  p  (q  r) 

 

Dentre elas, a INCORRETA é a 

 

A) primeira. B) segunda. C) terceira.  D) quarta. E) quinta. 
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22. São dados dois números inteiros positivos x e y, e são realizadas duas operações O1 e O2 entre eles. S é a soma dos 

resultados, ou seja, S = O1 + O2. Estabelecendo uma relação lógica matemática na sequência numérica apresentada 

no quadro 01, oriunda das duas operações, é CORRETO afirmar que S1 + S2 + S3 + S4 + S5 é igual a 

 

Quadro 01 

Ordem  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Números dados 2 e 1 2 e 2 2 e 3 2 e 4 2 e 5 

Soma das operações S1 3 S3 6 11 

 

A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34  

 

23. Dado o conjunto de quatro proposições, supondo-se que a primeira é verdadeira, afirma-se que a inferência da 

Verdade (V) ou Falsidade (F) das três outras proposições é respectivamente 
 

1ª)  Todos os engenheiros bem sucedidos são homens inteligentes. 

2ª)  Nenhum engenheiro bem sucedido é um homem inteligente. 
3ª)  Alguns engenheiros bem sucedidos são homens inteligentes. 

4ª)  Alguns engenheiros bem sucedidos não são homens inteligentes. 

 
A) F,V,F. B) F,F,F. C) V,V,F. D) F,F,V. E) V,V,V. 

 

24. Dado o silogismo categórico abaixo, identifica-se nele o termo maior, o termo menor e o termo médio.  

 

Nenhum herói é covarde. 

Alguns soldados são covardes 

________________________________ 

Logo, alguns soldados não são heróis. 

 

Nessa ordem, é CORRETO afirmar que esses termos são: 
 

A) soldados, covardes, heróis. 
B) heróis, soldados, covardes.  D) soldado, heróis, covardes. 

C) heróis, covardes, soldados. E) covardes, heróis, soldados. 

 

25. Seja o argumento: Ricardo não foi trabalhar esta manhã, porque vestia um terno, e ele nunca veste um terno para 

trabalhar. A validade desse argumento é CORRETAMENTE representada pelo Diagrama de Euler na alternativa 

 

 
 

26. A ilustração com os Diagramas de Euler, mostrado abaixo, representa a relação lógica dada por  

 
 

 

 

A) B) 

D) 

C) 

E) 

A) pr + pq’r 

B) p’r + pqr’ 

C) pr’ + pq’r 

D) p’r + p’qr 

E) pr’ + p’qr   
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27. Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {4, 6, 8, 10}, é CORRETO afirmar que a diferença simétrica é formada 

pelo conjunto 

 

A) {1, 2, 3, 5} 

B) {4, 6}  D) {1, 2, 3, 5, 8, 10} 

C) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10} E) {2, 6} 

 

28. O número de pares inteiros (i, j) tais que 1 ≤ i < j ≤ n é 1/2 vezes 

 

A) n(n + 1) 
B) n2  D) n(n – 1) 

C) n2 – 1  E) n(n2 – 1)  

 

29. Sabe-se que a probabilidade de uma pessoa acusar reação negativa a uma injeção de determinado soro é igual a 

0,0001. Então, a probabilidade de que, dentre vinte mil pessoas, exatamente três delas acusem reação negativa desse 

soro é aproximadamente de  

(Considere e = 2,71) 

 

A) 18% B) 16% C) 14% D) 12% E) 10% 

 

30. Um levantamento estatístico entre o teor de vitamina C em goiaba liofilizada em função do tempo de 

armazenamento fora feito de 0 a 105 dias, conforme tabela 01. Usando a tabela 02, de cálculos intermediários, é 

CORRETO afirmar que o coeficiente de correlação r, desse conjunto de dados, em ordem de 10 
– 4

, é 

aproximadamente igual a  

(Dados: 4202 = 176.400 e 61582 = 37.920.964) 

 

Tabela 1 

Tempo de armazenamento 

(dias) 

Teor de vitamina C 

(MG/100g) 

0 780 

15 777 

30 774 

45 772 

60 769 

75 765 

90 762 

105 759 

 

Tabela 2 

X Y XY X2 Y2 

0 780 0 0 608 400 

15 777 11 655 225 603 729 

30 774 23 220 900 599 076 

45 772 34 740 2 025 595 984 

60 769 46 140 3 600 591 361 

75 765 57 375 5 625 585 225 

90 762 68 580 8 100 580 644 

105 759 79 695 11 025 576 081 

420 6158 321 405 31 500 4 740 500 

 

A) – 5,0 B) – 5,1 C) – 5,3 D) – 5,5 E) – 5,7  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31. O que dispõe a Lei 6514, de 22.12.1977? 

 

A) Alteração do Capítulo V, Título II, da CLT, relativo a SMT. 

B) Normas Regulamentadoras do TEM.  D) Trabalho Rural. 

C) SESMT. E) Engenharia de Segurança do Trabalho. 
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32. Por quanto tempo, deverão ser guardados os Prontuários Médicos Ocupacionais após o desligamento do 

trabalhador? 

 

A) 5 anos. B) 30 anos. C) 10 anos. D) 15 anos. E) Período mínimo de 20 anos. 

 

33. A Norma Regulamentadora nº 7, do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria 3214/78, estabelece 

que o exame médico admissional deverá ser realizado 
 
A) após o período de experiência do trabalhador. 

B) até 21 anos após o início do Contrato de Trabalho. 

C) até 15 dias após assumir suas atividades. 

D) antes que o trabalhador assuma suas atividades. 
E) imediatamente após o trabalhador assumir suas atividades. 

 

34. Cabe ao Empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, por profissional especializado, objetivando avaliar 

a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, abordando o que 

estabelece a 
 
A) NR 15 do TEM. B) NR 7 do TEM. C) NR 9 do TEM. D) NR 17 do TEM. E) NR 16 do TEM. 

 

35. O que estabelece o Anexo IV do Decreto 3048/99? 
 
A) Graus de risco das atividades. 

B) Processos de trabalho que estabelecem comprometimento muscular ou neurológico do trabalhador. 

C) Relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente. 

D) Os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho.  

E) Classificação de agentes ambientais nocivos ao trabalhador. 

 

36. Quais as variáveis consideradas no cálculo do Fator Acidentário Previdenciária? 
 
A) Frequência, gravidade e prevalência. 

B) Frequência, gravidade e custo.  D) Prevalência, gravidade e custo. 

C) Prevalência, incidência e gravidade. E) Gravidade, incidência e custo. 
 

37. Para o estabelecimento do nexo causal de uma patologia ocupacional, deve o Médico do Trabalho, além de realizar 

o exame clínico ocupacional e solicitar exames complementares, cumprir o que estabelece a Resolução do Conselho 

Federal de Medicina – CFM, N
o
  

 
A) 1638/2002. B) 1488/1998. C) 1244/1987. D) 1605/2000. E) 1246/1988. 

 

38. Assinale abaixo dois aspectos, em que o Serviço Médico de uma empresa pode contribuir com o Sistema de Gestão 

Ambiental – SGA, segundo a NBR ISO 14.001, com o objetivo de buscar o desenvolvimento sustentável da política 

ambiental dessa empresa? 
 
A) Exames médicos periódicos e comunicação. 

B) Gestão de resíduos do ambulatório médico, controle da potabilidade da água. 

C) Política ambiental e exames médicos periódicos. 

D) Conscientização e comunicação. 

E) Exames médicos periódicos e conscientização. 

 

39. Arguida em Juízo, insalubridade e periculosidade, na forma do Art. 195, da CLT, quais os profissionais habilitados 

a serem designados pelo Juiz para realizar a Perícia, emitindo o Laudo Pericial Competente? 
 
A) Médico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

B) Higienista ou Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

C) Engenheiro Ambiental ou Médico. 

D) Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho. 

E) Médico do Trabalho ou Higienista Ocupacional. 

 

40. O que significa o TLV-STEL (Threshold Value, Short Term Exposure Level da ACGIH)? 
 
A) É a concentração mínima de exposição durante a jornada de trabalho 

B) É a concentração que nunca deve ser atingida por ser perigosa à saúde e à vida 

C) Refere-se a exposições de 8 horas por dia, 40 horas por semana 

D) É a exposição que pode ser excedida durante a jornada de trabalho 

E) É a concentração que pode ser atingida até 4 vezes, durante a jornada de trabalho, obedecida a duração máxima de 15 

minutos de cada vez e com intervalos de uma hora. 
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41. São inseticidas orgânicos potencialmente tóxicos para o organismo humano: 

 

A) clorados, fosforados, carbamatos. 

B) fosfatos, nitrogenados, pentaclorofenalatos.  D) iodados, sulfonados, carbamatos. 

C) NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio). E) arsenicais, sulfonados, carbamatos. 

 

42. De acordo com a NR 7, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, qual parâmetro biológico deve o Médico do 

Trabalho ter semestralmente, para o controle de trabalhadores expostos ao tolueno? 

 

A) Protoporfirina semiquantitativa. 
B) Ácido hipúrico na urina.  D) Ácido mandélico na urina. 

C) Ácido fenil-glioxílico no sangue. E) Ácido metil-hipúrico na urina. 

 

43. Qual agente ambiental abaixo é responsável por patologias do globo ocular e câncer de pele em trabalhadores, 

estando associado a certo grau de imudepressão? 
 
A) Fumos metálicos. 

B) Vapores de solventes.  D) Acrilamida. 

C) Poeira de cimento. E) Radiações ultravioleta. 

 

44. Emprega-se como antídoto para ingestão acidental de Álcool Metílico (metanol): 

 

A) Agente quelante. 

B) Álcool etílico. 
C) Alfa-mercapto-purinol sódico. 

D) Agentes meta-hemoglobinizante por via inalatória. 

E) Agente meta-hemoglobinizante por via venosa. 

 

45. São agentes ambientais físicos, capazes de causar danos à saúde ou integridade física dos trabalhadores: 
 
A) pressões anormais, fumos, frio. 

B) ruído, vibrações, radiações ionizantes.  D) umidade, vírus, vibrações. 

C) vibrações, radiações não ionizantes, poeira de sílica. E) calor radiante, névoas, ruído. 

 

46. A bissinose, patologia reconhecidamente ocupacional, é decorrente da exposição contínua, sem uso de proteção 

individual, à(a) 
 
A) poeira de cimento. 

B) sílica livre respirável.  D) fibra de algodão. 

C) poeira de alumínio. E) bagaço de cana-de-açúcar. 

 

47. A Espirometria é indicada em Medicina do Trabalho, como exame complementar para o diagnóstico de agravos à 

saúde de trabalhadores expostos à(a) 
 
A) radiações ionizantes. 

B) hidrocarbonetos.  D) aerodispersoides fibrogênicos. 

C) ruído. E) agentes ergonômicos. 

 

48. Após cumprir o que estabelece a Resolução 1488/98, do CFM, o diagnóstico ocupacional conclusivo de uma 

pneumoconiose é habitualmente feito pelo Médico do Trabalho através de 
 
A) biópsia pulmonar. 

B) cintilografia.  D) raio X do Tórax. 

C) espirometria. E) broncoscopia. 

 

49. O quadro clínico do saturnismo é caracterizado por 
 
A) neuropatia, arterioesclerose, anemia. 

B) encefalopatia, anemia, dispneia.  D) anemia, neuropatia, cólicas abdominais. 

C) ataxia, irritação conjuntival, dispneia. E) hiperglobulia, hipoacusia, ataxia. 

 

50. São considerados fatores causais biomecânicos e organizacionais das LER/DORT a(o) 
 
A) força excessiva e o ritmo de trabalho. 
B) sedentarismo do trabalho e a postura.  D) iluminação e as vibrações. 

C) conteúdo do trabalho e a postura. E) stress e a compressão mecânica. 

 







