
PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 3.16-MÉDICO DO TRABALHO – VOTORANTIM – SP -  2010 

1 

 

Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5. 

 

Dá para crescer depois de adulto? 
Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois 

que a fase natural de crescimento passa, é difícil 
conseguir resultados significativos, e o único tratamento 

que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos 

afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. 
Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, 
porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de 

crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, 
há esperanças. Depois... “Uma vez fechadas, há pouco 

crescimento adicional”, diz a endocrinologista Leila 

Pedroso de Paul. “Atingimos 97% da nossa altura final 
aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para 

meninos.” É a vida.    Superinteressante – junho de 2010 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a opção que contenha a resposta mais 
adequada ao título do texto. 

a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que 
nos tornamos adultos. 

b) Não, pois os hormônios são afetados de forma 
irredutível na fase de crescimento. 

c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das 

cartilagens de crescimentos. 
d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, 

desde que se predisponha a um tratamento complicado. 
 

QUESTÃO 02 

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo: 
I – “Se você é verticalmente prejudicado” 

II – “depois que a fase natural de crescimento passa” 
III – “Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação 

das cartilagens de crescimento entre os ossos” 

IV – “Enquanto houver cartilagem, há esperanças” 
    Os conectivos que expressam noção de tempo 

constam nas opções: 
a) II e IV apenas. 

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

d) III e IV apenas. 

 
QUESTÃO 03 

Observe. 
I – “Enquanto houver cartilagem” 

II – “somos afetados de duas formas pelos hormônios 

sexuais” 
III – “há esperanças” 

IV – “eles estimulam a liberação do hormônio do 
crescimento” 

V – “há pouco crescimento adicional” 
As frases que possuem a mesma classificação quanto ao 

tipo de sujeito são: 

a) I, III e IV apenas. 
b) I, III e V apenas. 

c) II, IV e V apenas. 

d) III e IV apenas. 

 

QUESTÃO 04 
Em “Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento.” e “Mais tarde, porém, eles provocam a 
calcificação das cartilagens de crescimento entre os 

ossos.”, os pronomes sublinhados referem-se, 

respectivamente, à: 
a) Hormônio de crescimento – estirão. 

b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais. 
c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento. 

d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o 
plural correto. 

a) Estirães – naturais. 
b) Calcificaçãos – adicionais. 

c) Liberaçãos – finais. 

d) Estirões – difíceis. 
 

QUESTÃO 06 
Se uma pessoa resolve economizar R$ 2,50 por dia, 

levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos 
afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de: 

a) R$ 450,00 

b) R$ 475,00 
c) R$ 525,00 

d) R$ 550,00 
 

QUESTÃO 07 

Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal 
de energia elétrica de uma residência: 

 

Aparelho 

Consumo 

Mensal 

Geladeira 12,5 kW 

Forno Elétrico 14 kW 

TV 56 kW 

Lâmpada 34 kW 

 

Considerando que cada kW custe R$ 0,15, podemos 

afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês 
será de, aproximadamente: 

a) R$ 17,47  
b) R$ 19,20 

c) R$ 21,40 
d) R$ 22,00 

 

QUESTÃO 08 
O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença 

entre os salários é de R$ 500,00. O salário de Maria é de: 
a) R$ 4.000,00 

b) R$ 4.500,00 

c) R$ 4.750,00 
d) R$ 5.000,00 
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QUESTÃO 09 

Um banco cobra sempre 
10

1
 de juros do valor do 

empréstimo, independente do valor adquirido pelo 
cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça 

um empréstimo de R$ 100.240,00. Então, podemos 

afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar 
ao banco é de: 

a) R$ 10.024,00  
b) R$ 10.240,00 

c) R$ 10.204,00 

d) R$ 1.024,00 
 

QUESTÃO 10 
A soma das soluções da equação (2x-5).(2x+6).(3x-9)=0 

é:  
            

a) 
3

5
 

b) -3 

c) 3 
d) -5 

 
QUESTÃO 11 

São Sistemas de Informação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) todos abaixo, EXCETO:  

a) Sistema de Informação de Mortalidade e Sistema de 
Informação de Nascidos Vivos; 

b) Sistema de Informação da Atenção Básica e Sistemas 

de Agravo e Notificação; 
c) Sistema Nacional de Acompanhamento Vacinal e 

Sistema de Controle de Infecções  Respiratórias; 
d) Sistema de Vigilância  Alimentar e Nutricional. 

 

QUESTÃO 12 
São princípios do Pacto pela Saúde firmados pelos três 

gestores do Sistema Único de Saúde (SUS): 
Assinale a alternativa incorreta: 

a) Respeito às diferenças loco-regionais 
b) Qualificação do acesso da população à atenção 

integral à saúde; 

c) Implantar a regulação, programação pactuada 
integrada/PPI e avaliação; 

d) Deixar para os municípios toda a responsabilidade da 
gestão do SUS. 

 

QUESTÃO 13 
Quais são os principais enfoques do SUS que fazem com 

que haja maior articulação nas suas ações de saúde: 
a) Que os vários setores públicos interajam, o que só 

uma política governamental integrada pode assegurar; 
b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer 

discriminação, as ações de saúde em todos os níveis, 

assim como explica que o dever de prover o pleno direito 

é responsabilidade do governo, isto é, do poder 

público,legitimados pela Constituição de 1988;  

c) Que os serviços particulares e contratados passam a 
ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de 

Saúde. 
d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para 

a doença como forma de chegar à estrutura de saúde e 

conseguir solução para a sua queixa. O princípio da 
resolutividade. 

 
QUESTÃO 14 

Entre os princípios que organizam o SUS está a 
Regionalização. Este princípio tem como objetivo, exceto: 

a) O atendimento realizado mais próximo do cidadão, 

preferencialmente pelo município; 
b) Distribuição dos serviços de saúde por regiões, 

melhorando assim o acesso da população; 
c) É centralizar todo atendimento em uma única área do 

município, pois só assim todos saberão onde serão 

atendidos; 
d) É buscar de forma regionalizada as estruturas do 

município, pois só assim é possível organizar os serviços 
e garantir que todos serão atendidos com a maior 

eficiência, com qualidade e próximo de seu domicílio.  
 

QUESTÃO 15 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 
Sinan é: 

Assinale a incorreta: 
a) O Sinan é atualmente alimentado, principalmente, pela 

notificação e investigação de casos de doenças e agravos 

que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação 
Compulsória em todo Território Nacional; 

b) As unidades notificantes são, geralmente, aquelas que 
prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde; 

c) Este sistema deve ser utilizado para notificar apenas 

os casos confirmados do agravo. 
d) Um instrumento essencial para tomada de decisões, 

ferramenta imprescindível à Vigilância em Saúde, por ser 
o fator desencadeador do processo “informação-decisão-

ação”; 
 

QUESTÃO 16 

São fatores de risco para LER/DORT todas abaixo, 
exceto: 

a) tempo de exposição aos fatores de risco 
b) região anatômica exposta aos fatores de risco 

c) variabilidade da tarefa 

d)intensidade dos fatores de risco. 
 

QUESTÃO 17 
Uma história ocupacional adequadamente conduzida 

pode ser válida na detecção de pacientes ou grupos de 
pacientes com problemas de saúde de origem 

ocupacional.São alguns dos pontos importantes na 

anamnese todos abaixo citados, exceto: 
a)Identificação da profissão acompanhada da descrição 

da atividade específica realizada, do ritmo e dos turnos 
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de trabalho, e da matéria-prima ou substância utilizada 

para que possa inferir sobre seus possíveis riscos; 

b) Para melhor descrever o conteúdo de uma anamnese 
ocupacional, ela pode ser subdividida em três grandes 

partes: perfil ocupacional, exposição ocupacional e 
contaminação ambiental; 

c) O perfil ocupacional deve investigar, também, alguns 

fatores que podem aumentar, predispor  ou modificar os 
riscos ocupacionais, por exemplo:idade, sexo e hábito de 

fumar e de se alimentar no ambiente de trabalho;   
d) O perfil ocupacional refere-se apenas às atividades 

atuais.   
 

QUESTÃO 18 

Sobre o Conselho Municipal de Saúde, assinale a 
incorreta: 

a) Um serviço privado não pode fazer parte do Conselho, 
pois apenas vende serviços ao SUS. 

b) Deve ser tripartite (participação de três partes): 

prestadores de serviço, trabalhadores e usuários. 
c) Os representantes dos trabalhadores e usuários serão 

sempre eleitos. 
d) O segmento usuário é sempre 50 % do total de 

conselheiros. 
 

QUESTÃO 19 

O grupo mais frequente de doenças relacionadas ao 
trabalho, notificadas à Seguridade Social: 

a) Silicose 
b) Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho 

(DORT) 

c) Dermatoses ocupacionais 
d) Perda auditiva pelo ruído (PAIR) 

 
QUESTÃO 20 

Nos portadores de Diabetes Mellitus e Hipertensão 

Arterial, a terapia anti-hipertensiva de escolha é: 
a) Propranolol 

b) Metildopa 
c) Prozosin 

d) Captopril 
 

QUESTÃO 21 

A Incapacidade permanente para o trabalho determina 
Lesão Corporal de natureza: 

a) grave 
b) gravíssima 

c) moderada 

d) leve 
 

QUESTÃO 22 
As principais situações de sobrecarga para a coluna 

vertebral no trabalho são, exceto: 
a) Levantar, manusear e carregar cargas acima de 25Kg; 

b) Levantar e manusear cargas em torção e flexão do 

tronco; 
c) Trabalhar em pé mais do que quatro horas por dia; 

d) Vibração de corpo inteiro, especialmente sentado. 

QUESTÃO 23 

O conceito de Vigilância em Saúde inclui todas as 

situações abaixo listadas, exceto:  
a) Entendida como uma forma de pensar e agir, tem 

como objetivo a análise permanente da situação de 
saúde da população; 

b) A vigilância e controle das doenças transmissíveis e 

das não transmissíveis; 
c) A vigilância da saúde do trabalhador; 

d) A vigilância em saúde não inclui o diagnóstico e o 
tratamento, pois visa apenas à prevenção.    

     
QUESTÃO 24 

 Durante avaliação ambiental, constatou-se a presença de 

chumbo. Qual doença ocupacional é decorrente da 
exposição do trabalhador? 

a) absenteísmo. 
b) trombose. 

c) pneumonia. 

d) saturnismo. 
 

QUESTÃO 25 
Portaria nº. 3214 de 08 de junho de 1978 aprova as 

Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) NR-6 que trata da Ergonomia. 
b) NR-15 que trata de Insalubridade. 

c) NR-9 que trata do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional; 
d) NR-8 que trata de proteção de máquinas e 
equipamentos; 

 
QUESTÃO 26 

Quanto à NR 32 da Portaria nº3214/78 do MTE, assinale 

a alternativa incorreta: 
a) Os equipamentos de proteção individual - EPI, 

descartáveis ou não, deverão ser armazenados em 
número suficiente nos locais de trabalho, de forma a 

garantir o imediato fornecimento ou reposição, sempre 

que necessário. 
b) Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-

cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. 
c) É vedado o reencape de agulhas 

d) Os documentos que compõem o PPRA deverão estar 
sempre arquivados no Ministério do Trabalho, não 

estando disponíveis aos trabalhadores interessados. 

 
QUESTÃO 27 

Quais os exames ocupacionais obrigatórios 
a) Admissional, demissional, hemograma e espirometria; 

b) Hemograma, mudança de função e retorno ao 

trabalho; 
c) Admissional, demissional, mudança de função, retorno 

ao trabalho e periódico; 
d) Admissional, mudança de função, hemograma e 

retorno ao trabalho. 
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QUESTÃO 28 

O exame médico de mudança de função previsto na NR 7 

deve ser realizado: 
a) depois de efetivada a mudança do trabalhador, 

havendo alteração no risco à que estava exposto; 
b) depois de efetivada a mudança do trabalhador, 

mesmo não havendo alteração no risco à que estava 

exposto; 
c) antes de efetivada a mudança de atividade, setor ou 

de posto de trabalho, implicando exposição do 
trabalhador a riscos diferentes à que estava exposto 

antes da mudança; 
d) sempre que houver mudança de atividade, 

independente de haver ou não exposição do trabalhador 

a um novo risco; 
 

QUESTÃO 29 
A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu: 

a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; 
b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT 

c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita 
transferido regularmente aos municípios; 

d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.  
 

QUESTÃO 30 

São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela 
Saúde”, todas abaixo exceto: 

a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de 
Gestão; 

b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de 

Gestão; 
c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto 

de Integração; 
d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto 

pela Integralidade. 

 
QUESTÃO 31 

A concepção de Sistema Único de Saúde (SUS), regulado 
pelo poder do Estado, corresponde à : 

a)Uma noção autoritária de política social  que bloqueia o 
direito à livre organização do trabalho em saúde em um 

contexto de cidadania restrito; 

b)Uma noção socialista de que a atenção à saúde deve 
ser estatal em um contexto de cidadania restrito; 

c)Uma noção centralizadora vertical de estado como 
gestor único das políticas de saúde em um contexto de 

cidadania regulada; 

d)Uma noção de estado de bem-estar em que direitos 
sociais são elementos essenciais em um contexto de 

cidadania plena. 
 

QUESTÃO 32 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
a)Descentralização, atendimento integral, participação da 

comunidade; 

b)Centralização, atendimento integral, participação da 

comunidade; 

c)Descentralização, atendimento setorial, participação 
dos setores públicos; 

d)Centralização, atendimento integral, participação dos 
serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 33 
No Brasil, o Programa de Atenção Básica à Saúde, é a 

política que tem como objetivo : 
a) Levar em conta as necessidades e o uso racional de 

recursos disponíveis em uma localidade; 
b) Economizar recursos financeiros; 

c) Estimular a população a procurar o pronto 

atendimento de urgências médicas; 
d) Atingir apenas áreas subdesenvolvidas e carentes em 

recursos. 
 

QUESTÃO 34 

São sinais de alarme nos casos de dengue, exceto: 
a) Dor abdominal intensa e contínua; 

b) Vômito persistente e hipotensão postural; 
c) Aumento da diurese; 

d) Hepatomegalia dolorosa. 
 

QUESTÃO 35 

As doenças ocupacionais mais comuns em nosso meio 
são: 

Assinale a alternativa correta: 
a) As dermatoses ocupacionais; 

b) A surdez profissional; 

c) A asbestose; 
d) a e b estão corretas. 

 
QUESTÃO 36 

Transtornos não-auditivos associados à exposição ao 

ruído, incluem todos abaixo, EXCETO: 
a) Hipertensão arterial; 

b) Taquicardia; 
c) Estresse; 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 37 

O ruído pode causar dois tipos de transtornos auditivos: 
a) Otite média aguda e surdez por exposição profissional; 

b) Trauma acústico e surdez por exposição profissional; 
c) Trauma acústico e otite; 

d) Zumbidos e Otite média aguda. 

 
QUESTÃO 38 

O trabalhador exposto ao asbesto pode desenvolver: 
a) Fibrose pulmonar/ carcinoma de pulmão; 

b) Hipertensão arterial/ diabetes melitus; 
c) Infecção urinária/ carcinoma renal; 

d) Carcinoma de bexiga/ carcinoma de pulmão. 

 
QUESTÃO 39 
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A saúde do trabalhador é um dos campos da Saúde 

Coletiva no qual fica bem clara a necessidade de que as 

ações de saúde sejam realizadas: 
a) Na sua integralidade; 

b) Ações curativas, tratando os trabalhadores já 
acometidos por doenças; 

c) Ações preventivas e de promoção da saúde; 

d) a, b e c estão corretas. 
 

QUESTÃO 40 
É direito do paciente com patologia relacionada ao 

trabalho, todas abaixo exceto: 
a) Ter cópias dos resultados dos exames realizados; 

b) Ter toda documentação que comprove sua doença 

ocupacional , pois ela será importante no futuro caso 
tenha alguma limitação funcional pela patologia que 

sofreu; 
c) Quando internado, um laudo com resumo da história 

clínica, investigações realizadas, principais conclusões 

e/ou diagnósticos estabelecidos e tratamentos 
instituídos;    

d) É proibido fornecer  relatório sobre a doença 
ocupacional , pois estes são exclusivamente da Unidade 

Hospitalar e  da empresa que o trabalhador está 
registrado. 

 

QUESTÃO 41 
A caracterização de insalubridade em grau médio afeta 

as atividades que envolvem:  
a) poeiras minerais 

b) trabalho sob condições hiperbaricas 

c) ruido contínuo, intermitente e impacto  
d) radiações ionizantes 

 
QUESTÃO 42 

O auxílio-doença será devido ao segurado que:  

a) Ao segurado facultativo que ficar incapacitado para o 
seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 

quinze dias consecutivos;  
b) Terá direito ao auxilio doença o segurado que se filiar 

portador de doença invocada como causa da concessão 
do benefício, mesmo sem progressão ou agravamento da 

doença; 

c) Facultativo ou segurado obrigatório, independente de 
carência, quando sofrerem acidente de qualquer 

natureza; 
d)  Ao segurado facultativo que ficar incapacitado para o 

seu trabalho ou para atividade habitual por apenas dez 

dias consecutivos. 
 

QUESTÃO 43 
A realização do Exame Médico do empregado é de 

responsabilidade obrigatoriamante do: 
a) Próprio empregado; 

b) Do empregador; 

c) Das Unidades Básicas de Saúde; 
d) Do INSS. 

 

QUESTÃO 44 

Nos transtornos mentais e do comportamento 

relacionados ao trabalho devem ser considerados uma 
multiplicidade de fatores. Analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa incorreta: 
a) Na síndrome de Bornout, o trabalhador apresenta 

quadro de exaustão emocional, despersonalização e 

autodepreciação.  
b) O manganês e o mercúrio podem estar associados a 

transtorno orgânico da personalidade 
c) O trabalho não pode ser considerado um dos fatores 

psicossociais de risco para o alcoolismo crônico 
d) O transtorno do ciclo sono-vigília relacionado ao 

trabalho é determinado pela jornada de trabalho a noite 

em regime fixo ou pela alternância de horários diurnos, 
vespertinos e/ou noturnos, em regime de revezamento 

de turnos.  
 

QUESTÃO 45 

A Norma Regulamentadora-24 (NR-24) trata: 
a) Das condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho:  
b) Da insalubridade; 

c) Da sinalização de segurança no ambiente de trabalho; 
d) Da proteção aos trabalhadores de saúde. 

 

QUESTÃO 46 
São atribuições do médico no controle da tuberculose, 

todas abaixo, exceto: 
a) Identificar os sintomáticos respiratórios; 

b) Solicitar baciloscopia para os sintomáticos 

respiratórios; 
c) Solicitar RX de tórax para todos os sintomáticos 

respiratórios; 
d) Aconselhar a todo paciente com diagnóstico de 

tuberculose confirmado, o teste sorológico anti-HIV. 

 
QUESTÃO 47 

Agentes corrosivos como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, 
ácido oxalacético e ácido pícrico provocam dano cutâneo 

imediato.Na ação imediata para remover rapidamente 
tais agentes é necessário: 

Assinale a alternativa correta: 

a) Remover com abundante quantidade de água; 
b) Remover com abundante quantidade de solução 

fisiológica; 
c) A neutralização química deve ser realizada; 

d) O socorrista deverá proteger-se com EPI para realizar 

o cuidado.   
 

QUESTÃO 48 
O carvão ativado é considerado o mais valioso agente, 

utilizado isoladamente para o tratamento das 
intoxicações, devido : 

Assinale a alternativa correta: 

a) Ao seu amplo espectro de capacidade adsortiva e 
rapidez de ação; 
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b) O uso deve ser precoce, pois a maior eficácia se 

observa quando utilizado até uma hora após a ingetão de 

substâncias tóxicas; 
c) Os cianetos, o lítio, o potássio e os alcoóis são mal 

adsorvidos pelo carvão ativado; 
d) a, b e c estão corretas.  

 

QUESTÃO 49 
A pneumoconiose, conhecida como silicose, é uma 

doença ocupacional que acontece por exposição à poeira 
de sílica. A esse respeito é incorreto afirmar: 

a) A silicose leva o organismo a uma série de 
comprometimentos pulmonares e extra-pulmonares;  

b) A principal fonte de exposição é a mineração 

subterrânea de ouro; 
c) A evolução da doença acontece com a contínua 

exposição e a toxicidade da sílica cristalina; 
d) A forma mais comum é a silicose crônica e ocorre pela 

contínua exposição à sílica. 

 
QUESTÃO 50 

A inalação de gases asfixiantes e irritantes é mais comum 
em ambientes industriais. A esse respeito assinale a 

correta: 
a) O gás sulfídrico é mais denso que o ar , encontrado 

em fossas, esgotos, minas abandonadas , sendo um 

potente inibidor da citocromo-oxidase, irritante de vias 
aéreas, nos casos de exposição intensa; 

b) O fosfogênio e a fosfina promovem de imediato, 
mesmo inalado em pouca quantidade, levar ao edema 

agudo do pulmão; 

c) O monóxido de carbono é um gás asfixiante de baixa 
toxicidade e letalidade; 

d) O gás cianídrico ou cianeto dificulta o aproveitamento 
do oxigênio pela célula, levando a angústia respiratória, 

não evoluindo para formas graves como o coma e morte, 

mesmo inalado em grandes quantidades.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 





