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Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação
Edital nº 192/2015
Data: 29 de Novembro de 2015.
Duração: das 9:00 às 13:00 horas.

Médico/Medicina do Trabalho
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
Prezado(a) Candidato(a),
Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável
obediência aos itens do Edital e aos que seguem:
01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade.
Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue
para tal fim. Os celulares devem ser desligados antes de guardados. O candidato
que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de
Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros
30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a FolhaResposta.
05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala
de prova é de 1 (uma) hora.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.
07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 12.7 do Edital.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a FolhaResposta ao fiscal de sala.
Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a
assinatura da Ata de Aplicação.
Boa prova!

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos
retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

Prova de Língua Portuguesa
10 questões
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Há versos célebres que se transmitem através das idades do homem, como roteiros, bandeiras,
cartas de marear, sinais de trânsito, bússolas – ou segredos. Este, que veio ao mundo muito depois
de mim, pelas mãos de Carlos Drummond de Andrade, acompanha-me desde que nasci, por um
desses misteriosos acasos que fazem do que viveu já, do que vive e do que ainda não vive, um
mesmo nó apertado e vertiginoso de tempo sem medida. Considero privilégio meu dispor deste
verso, porque me chamo José e muitas vezes na vida me tenho interrogado: “E agora?” Foram
aquelas horas em que o mundo escureceu, em que o desânimo se fez muralha, fosso de víboras, em
que as mãos ficaram vazias e atônitas. “E agora, José?” Grande, porém, é o poder da poesia para
que aconteça, como juro que acontece, que esta pergunta simples aja como um tônico, um golpe de
espora, e não seja, como poderia ser, tentação, o começo da interminável ladainha que é a piedade
por nós próprios.
Em todo o caso, há situações de tal modo absurdas (ou que o pareceriam vinte e quatro horas
antes), que não se pode censurar a ninguém um instante de desconforto total, um segundo em que
tudo dentro de nós pede socorro, ainda que saibamos que logo a seguir a mola pisada, violentada, se
vai distender vibrante e verticalmente armar. Nesse momento veloz tocara-se o fundo do poço.
Mas outros Josés andam pelo mundo, não o esqueçamos nunca. A eles também sucedem
casos, desencontros, acidentes, agressões, de que saem às vezes vencedores, às vezes vencidos.
Alguns não têm nada nem ninguém a seu favor, e esses são, afinal, os que tornam insignificantes e
fúteis as nossas penas. A esses, que chegaram ao limite das forças, acuados a um canto pela matilha,
sem coragem para o último ainda que mortal arranco, é que a pergunta de Carlos Drummond de
Andrade deve ser feita, como um derradeiro apelo ao orgulho de ser homem: “E agora, José?”
Precisamente um desses casos me mostra que já falei demasiado de mim. Um outro José está
diante da mesa onde escrevo. Não tem rosto, é um vulto apenas, uma superfície que treme como
uma dor contínua. Sei que se chama José Júnior, sem mais riqueza de apelidos e genealogias, e vive
em São Jorge da Beira. É novo, embriaga-se, e tratam-no como se fosse uma espécie de bobo.
Divertem-se à sua custa alguns adultos, e as crianças fazem-lhe assuadas, talvez o apedrejem de
longe. E se isto não fizeram, empurraram-no com aquela súbita crueldade das crianças, ao mesmo
tempo feroz e covarde, e o José Júnior, perdido de bêbedo, caiu e partiu uma perna, ou talvez não, e
foi para o hospital. Mísero corpo, alma pobre, orgulho ausente – “E agora, José?”
Afasto para o lado os meus próprios pesares e raivas diante deste quadro desolado de uma
degradação, do gozo infinito que é para os homens esmagarem outros homens, afogá-los
deliberadamente, aviltá-los, fazer deles objeto de troça, de irrisão, de chacota – matando sem matar,
sob a asa da lei ou perante a sua indiferença. Tudo isto porque o pobre José Júnior é um José Júnior
pobre. Tivesse ele bens avultados na terra, conta forte no banco, automóvel à porta – e todos os
vícios lhe seriam perdoados. Mas assim, pobre, fraco e bêbedo, que grande fortuna para São Jorge
da Beira. Nem todas as terras de Portugal se podem gabar de dispor de um alvo humano para darem
livre expansão a ferocidades ocultas. [...]
SARAMAGO, José. In: _______. A bagagem do viajante. São Paulo: Companhia das
Letras, 1996, p. 33-34. Texto adaptado para atender às prescrições do Acordo Ortográfico
em vigor a partir de 2009.

Com base no texto, responda às questões 01 a 10.
.

01. O texto “‘E agora, José?’” foi publicado numa coletânea de crônicas escritas por José Saramago.
Considerando o público-alvo do texto – leitores da coletânea ou do jornal onde a crônica foi
originalmente publicada, é correto inferir que um dos efeitos consequentes à leitura do texto é:
A) o reconhecimento de um semelhante na pessoa de José Júnior.
B) o entendimento dos efeitos paliativamente benéficos do álcool.
C) a valorização dos dramas experimentados pelos Josés da elite burguesa.
D) a reflexão sobre a injustiça decorrente da desigualdade socioeconômica.
E) a crítica ao uso da violência como recurso para a manutenção de privilégios.
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02. Para o enunciador, o verso do poema de Carlos Drummond de Andrade:
A) beira a incompreensão.
B) instala o conflito irresolvível.
C) trata o passado como remorso.
D) torna-se verdadeiro na idade adulta.
E) atua na superação do sofrimento.
03. As relações adversativas manifestam uma oposição entre duas ideias. Com base nisso, considere o
esquema a seguir.
Ideia I  “porém” (linha 08)  Ideia II.
Ideia III  “Em todo o caso” (linha 12)  Ideia IV.
Ideia V  “Mas” (linha 16)  Ideia VI.
A assertiva “Muitas vezes, sentimo-nos completamente perdidos” equivale, no esquema:
A) apenas às ideias I e III.
B) apenas às ideias II e VI.
C) apenas às ideias IV e V.
D) às ideias I, IV e V.
E) às ideias II, III e VI.
04. O uso do vocábulo “talvez” nos excertos “talvez o apedrejem de longe” (linhas 26-27) e “ou talvez não”
(linha 28) indica que o enunciador:
A) ainda está delineando a caracterização da cena que acabou de criar.
B) realizou uma coleta de informações incompletas sobre o fato narrado.
C) realça a sensação de incerteza das crianças que maltratam José Júnior.
D) enfatiza que as ações mencionadas são verossímeis ainda que improváveis.
E) considera que as ações mencionadas ocupam papel secundário na cena narrada.
05. Considerando as relações de coesão e coerência estabelecidas pelo texto, é correto afirmar que, no plano
conotativo, “homens” (linha 31, antes de “esmagarem”) equivale a:
A) “outros Josés” (linha 16) e “homem” (linha 21).
B) “Alguns” (linha 18) e “genealogias” (linha 24).
C) “matilha” (linha 19) e “terras de Portugal” (linha 36).
D) “objeto de troça” (linha 32) e “bens avultados” (linha 34).
E) “a asa da lei” (linha 33) e “um alvo humano” (linha 36).
06. Os pronomes sublinhados em “que o pareceriam vinte e quatro horas antes” (linhas 12-13) e “não o
esqueçamos nunca” (linha 16) retomam, respectivamente:
A) uma oração e uma oração.
B) um adjetivo e uma oração.
C) um adjetivo e um pronome.
D) uma oração e um substantivo.
E) um advérbio e um substantivo.
07. O enunciador utiliza a expressão “é que” (linha 20) para reforçar que, no parágrafo em análise, há uma:
A) causa.
B) dúvida.
C) correção.
D) alternativa.
E) consequência.

Médico/Medicina do Trabalho

Pág. 3 de 11

08. A forma verbal “Tivesse” (linha 34), para que se mantenham a classificação da oração subordinada
adverbial de que faz parte e o sentido original do enunciado em que se encontra, pode ser substituída por:
A) Tido.
B) Teria.
C) Tiver.
D) Tinha.
E) Tendo.
09. O sentido de “Este, que veio ao mundo muito depois de mim, pelas mãos de Carlos Drummond de
Andrade, acompanha-me desde que nasci” (linhas 02-03) permanece inalterado em:
A) Este, pelas mãos de Carlos Drummond de Andrade, que veio ao mundo muito depois de mim, desde
que nasci me acompanha.
B) Desde que nasci, este, que, pelas mãos de Carlos Drummond de Andrade, veio ao mundo muito
depois de mim, acompanha-me.
C) Pelas mãos de Carlos Drummond de Andrade, este, que veio ao mundo muito depois de mim,
acompanha-me desde que nasci.
D) Desde que nasci pelas mãos de Carlos Drummond de Andrade, este, que veio ao mundo muito depois
de mim, acompanha-me.
E) Este, muito depois de mim, que veio ao mundo pelas mãos de Carlos Drummond de Andrade,
acompanha-me desde que nasci.
10. Assinale a alternativa em que o vocábulo “um” é classificado corretamente como numeral.
A) “um segundo” (linha 13).
B) “um canto” (linha 19).
C) “um vulto” (linha 23).
D) “um José Júnior pobre” (linhas 33-34).
E) “um alvo humano” (linha 36).
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Prova de Conhecimentos Específicos
40 questões

11. O termo CNAE significa:
A) Comunicação Nacional de Atividades Econômicas.
B) Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
C) Comunicação Nacional de Atividades Especiais.
D) Classificação Nacional de Atividades Especiais.
E) Código Nacional de Atividades Econômicas.
12. O treinamento da CIPA é no prazo máximo de:
A) 7 dias após a posse.
B) 15 dias após a posse.
C) 30 dias após a posse.
D) 35 dias após a posse.
E) 60 dias após a posse.
13. Para fins de comercialização, o certificado de aprovação (CA), concedido aos EPIs, terá validade de:
A) 1 ano.
B) 2 anos.
C) 4 anos.
D) 5 anos.
E) 10 anos.
14. O exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo, será realizado para os
trabalhadores:
A) Anualmente, independente da faixa etária.
B) A cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 e 45 anos.
C) A cada dois anos, para os trabalhadores entre 21 e 45 anos.
D) Anualmente, quando maiores de 21 anos e menores de 45 anos.
E) Anualmente, quando menores de 21 anos e maiores de 45 anos.
15. Assinale a alternativa cujo número e enunciado da Convenção da OIT sobre saúde do trabalhador estão
corretos.
A) 148 – Convenção sobre as prestações em caso de acidente de trabalho e doenças profissionais.
B) 155 – Convenção sobre a proteção dos trabalhadores contra os riscos devidos a contaminação do ar,
ao ruído e às vibrações nos locais de trabalho.
C) 161 – Convenção sobre a proteção contra as radiações ionizantes.
D) 170 – Convenção sobre a segurança na utilização de produtos químicos no trabalho.
E) 182 – Marco promocional para a segurança e saúde no trabalho.
16. É obrigatória a existência de refeitório nos estabelecimentos em que trabalhem mais de:
A) 100 empregados.
B) 200 empregados.
C) 300 empregados.
D) 400 empregados.
E) 500 empregados.
17. O exame médico demissional será obrigatoriamente realizado até a data da homologação, desde que o
último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:
A) 60 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4.
B) 90 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2.
C) 100 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2.
D) 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2.
E) 135 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4.
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18. De acordo com o Glossário da NR-32:
A) Descontaminação – remoção de um contaminante químico, físico ou biológico.
B) Análise in vivo – é um método direto utilizado para determinação da atividade do radionuclídeo no
corpo através da análise do material biológico, principalmente amostras de urina e fezes.
C) Desinfecção – processo de eliminação ou destruição de microrganismos em todas as suas formas,
independentemente de serem patogênicos ou não, presente nos artigos e objetos inanimados.
D) Análise in vitro – é um método indireto de medida da radiação emitida, utilizado para avaliação do
conteúdo corporal ou das atividades de alguns radionuclídeos em órgãos específicos do corpo.
E) Fontes de exposição – objeto ou substância dos quais um agente biológico passa a um hospedeiro ou
reservatórios ambientais.
19. A Lei Nº 8213/91 – art. 93 tem o seguinte enunciado: “A empresa com 100 ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras
de deficiências, na seguinte proporção”:
A) Até 300 empregados – 2%
B) De 201 a 500 empregados – 3%
C) De 501 a 900 empregados – 4%
D) De 901 a 1500 empregados – 4%
E) De 1501 a 3000 empregados – 5%
20. A Portaria Nº 3214, de 08/06/1973, aprova as Normas Regulamentadoras (NRs). Assinale o número e a
norma correta.
A) NR-8 – Obras de construção, demolição e reparo.
B) NR-11 – Vasos sob pressão.
C) NR-24 – Trabalhos subterrâneos.
D) NR-29 – Segurança e saúde no trabalho portuário.
E) NR-30 – Segurança e saúde em espaços confinados.
21. O regulamento da Previdência Social (Decreto Nº 3048/99 – anexo II), em observância a classificação
internacional das doenças (CID-10), estabelece:
A) 138 doenças profissionais, 12 grupos e 30 agentes patológicos.
B) 150 doenças profissionais, 10 grupos e 20 agentes patológicos.
C) 162 doenças profissionais, 17 grupos e 33 agentes patológicos.
D) 170 doenças profissionais, 22 grupos e 40 agentes patológicos.
E) 188 doenças profissionais, 14 grupos e 27 agentes patológicos.
22. A exposição ao asbesto ou amianto ainda é motivo de discussão na política e área da SST. Assinale qual
a forma de silicato fibroso utilizado em nosso País:
A) Amosita.
B) Crisolita.
C) Actinolita.
D) Crocidolite.
E) Nenhum dos itens é correto.
23. A doença de Quervain apresenta as seguintes características:
A) Caracterizada por dor nos músculos epicondelianos com irradiação para o ombro e mão.
B) Provocada pela compressão do nervo mediano abaixo da prega do cotovelo, em consequência de
movimentos repetitivos de prono e supinação.
C) Provocada por um processo inflamatório da bainha tendinosa da região palmar (articulação
metacarpofalangeana), ocasionando dificuldade de extensão do dedo.
D) Em razão de um processo inflamatório da bainha tendinosa do músculo abdutor e extensor do polegar,
ocasionando distúrbio da sensibilidade e da capacidade funcional.
E) Processo inflamatório da musculatura do ombro, por causa de repetidos movimentos de aduções e
abduções do ombro. Caracteriza-se por dor que se irradia pela região escapular e pescoço.
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24. O sistema S é formado por instituições e organizações todas referentes ao setor produtivo, tendo como
objetivo melhorar e promover o bem estar de seus funcionários, disponibilizando dentre outros uma boa
educação profissional. Assinale a instituição destinada a este fim.
A) SEBRAE
B) SENAT
C) SENAR
D) SENAI
E) SESC
25. Encontra-se em vigor o regulamento da inspeção do trabalho aprovado pelo Decreto Nº 4552/2002.
Dentre as atribuições do Auditor Fiscal do Trabalho destacam-se:
A) Inspecionar os locais de trabalho com exceção de máquinas e equipamentos.
B) Averiguar situações de doenças ocupacionais, comunicando ao serviço médico.
C) Coletar dados pessoais nos locais de trabalho para fins de análises lavrando o respectivo termo de
infração.
D) Notificar situações para o cumprimento de obrigações, correção de irregularidades que influenciem
nos métodos de trabalho.
E) Propor a interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargo da
obra total ou parcial quando constatar situação grave e iminente risco à saúde ou à integridade física
do trabalhador, por meio de emissão de laudo técnico que indique a situação de risco verificada e
especifique as medidas corretivas que deverão ser adotadas pelas pessoas sujeitas a inspeção do
trabalho, comunicando o fato de imediato à autoridade competente.
26. LER/DORT é uma lesão músculo - tendinosa de origem ocupacional que atinge os membros superiores,
região escapular e pescoço, pelo uso forçado e repetido de grupos musculares ou em consequência de
uma postura forçada. São mais frequentes:
A) No sexo masculino entre 20 e 40 anos.
B) No sexo feminino entre 20 e 40 anos.
C) No sexo masculino entre 20 e 50 anos.
D) No sexo feminino entre 30 e 40 anos.
E) No sexo feminino entre 30 e 40 anos.
27. A norma britânica BS 8800 (British Standdard) vem sendo utilizada como referencial normativo para
implantação sistemática de um programa de gestão de segurança, saúde e melhoria das condições de
trabalho. Os princípios desta norma estão alinhados com as diretrizes das normas da série ISO:
A) ISO 9000 e ISO 14000.
B) ISO 9000 e ISO 45001.
C) ISO 9000 e ISO 50001.
D) ISO 9000 e ISO 22000.
E) ISO 9000 e ISO 31000.
28. Muitas normas do Conselho de Medicina foram editadas, tanto na forma de pareceres como de
resoluções. A principal delas é a Resolução CFM Nº 1488/98 que, dentre outras previsões, determina o
seguinte:
A) O médico é um dos principais responsáveis pela preservação e promoção da saúde.
B) O trabalho é um meio de prover a subsistência e a dignidade humana, não devendo gerar mal estar,
doenças e mortes.
C) A nova definição da Medicina do Trabalho objetiva proporcionar a promoção e a manutenção do mais
alto nível de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores.
D) Todo médico, independentemente da especialidade ou do vínculo empregatício, responde pela
promoção, prevenção e recuperação da saúde coletiva e individual dos trabalhadores.
E) O médico da empresa, o médico responsável por qualquer Programa de Controle de Saúde
Ocupacional de empresa e o médico participante do Serviço Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho não podem atuar como peritos judiciais, securitários, previdenciários ou assistentes
técnicos, nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados).
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29. A lista proposta para os transtornos mentais relacionados ao trabalho é, como toda classificação,
representativa de um diagnóstico do conhecimento e que, portanto, deverá ser sempre aperfeiçoada.
Assinale a categoria diagnóstica e o CID corretos.
A) Alcoolismo crônico – CID F10.2
B) Síndrome de fadiga – CID F48.0
C) Neurose ocupacional – CID F48.8
D) Transtorno cognitivo leve – CID F02.8
E) Síndrome do esgotamento profissional ou Burnout – CID F32
30. A Síndrome de Burnout, pela conceituação de Maslach (1982), é uma síndrome caracterizada por três
aspectos básicos:
A) Distúrbios intelectuais, motores e viso espaciais.
B) Baixo nível de atenção no trabalho, fadiga e insônia.
C) Irritação, choro fácil e ideias de perseguição pela chefia e/ou colegas de trabalho.
D) Exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal e profissional.
E) Dificuldade com a comunicação e os relacionamentos interpessoais, insegurança no desempenho de
tarefas e consumo de drogas.
31. Os limites biológicos de exposição de indicadores de exposição ou de dose interna estão relacionados:
A) Indicadores de exposição ou de dose interna têm correlação com efeitos.
B) com os limites de exposição ambiental e avaliam a adsorção da substância, e está relacionada com
seus efeitos.
C) com os limites de exposição ambiental e somente avaliam a distribuição da substância, não tendo
relação alguma com seus efeitos.
D) com os limites de exposição ambiental e somente avaliam a absorção da substância, não tendo relação
alguma com seus efeitos.
E) a existência de análise química quantitativa de uma determinada substância em meio biológico
significa que esta pode ser usada como um IBEx.
32. A Portaria 2048/GM/MS de 5/11/2002
A) Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.
B) Institui a Comissão Especial para debater o uso do Amianto no Brasil.
C) Altera o anexo II da NR-28.
D) Altera e atualiza a NR-14.
E) Altera o anexo I da NR-9.
33. O documento Competências Requeridas para Exercício da Medicina do Trabalho – ANAMT prevê que o
médico do trabalho seja capaz de:
A) Implementar a Política de Gestão da Qualidade.
B) Implementar atividades esportivas junto aos trabalhadores e empregadores.
C) Planejar e implantar ações para situações de desastres ou acidentes de grandes proporções.
D) Diagnosticar e tratar as doenças e acidentes relacionados com o trabalho, não incluindo as
providências para reabilitação física e profissional.
E) Diagnosticar e tratar as doenças e acidentes não relacionados com o trabalho, não incluindo as
providências para reabilitação física e profissional.
34. O processo de reintegração/reinserção social no programa de reabilitação de trabalhadores com
dependência química envolve:
A) uma equipe multiprofissional.
B) somente a área de recursos humanos.
C) uma equipe formada por assistentes sociais.
D) somente a área de recursos humanos e o serviço social.
E) exclusivamente o médico do trabalho e o assistente social.
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35. São vantagens dos estudos transversais estudar:
A) doenças de curta duração.
B) doença de baixa prevalência.
C) uma única exposição e doença, com dados coletados apenas uma vez.
D) medir a incidência, apesar de que, em alguns estudos, pode-se indiretamente estimar a incidência.
E) várias exposições ou variáveis preditoras e doenças, ou desfechos, com dados coletados apenas uma
vez.
36. O percentual de insalubridade de grau máximo, incidente sobre o salário mínimo da região para o trabalhador
regido pela CLT é:
A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 45%
37. Segundo a IN INSS/DC Nº99, de 05/12/2003, o PPP tem a finalidade de:
A) elaborar o PPRA.
B) elaborar o PCMSO.
C) auxiliar na elaboração do Laudo Ergonômico.
D) conceder o adicional de insalubridade e periculosidade.
E) prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, a
outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo direito decorrente da relação de
trabalho, seja ele individual ou difuso e coletivo.
38. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, fazem parte dos Direitos Sociais –Artigo 6º:
A) A Soberania.
B) O pluralismo político.
C) A concessão de asilo político.
D) A dignidade da pessoa humana.
E) A educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
39. A Lei Nº 8.112/1990-Regime Juridico Único, no Título III Dos Direitos e Vantagens, define “Remuneração”
como:
A) Vencimento do cargo efetivo, não acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas por Lei.
B) Vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas por Lei.
C) Retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público.
D) Valor superior ao Salário Mínimo.
E) Valor igual ao Salário Mínimo.
40. O Decreto Nº 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social, refere no Título II Da Saúde:
A) Proteção à maternidade, especialmente à gestante.
B) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário.
C) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.
D) Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
E) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
41. Os adicionais de Insalubridade e Periculosidade do servidor público incidem sobre:
A) O vencimento do cargo efetivo.
B) O Plano de Seguridade Social.
C) A saúde suplementar.
D) O salário mínimo.
E) A remuneração.
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42. Segundo a NR-35, considera-se trabalho em altura toda atividade executada:
A) a partir de 1.90 (um metro e noventa) do nível inferior, onde há risco de queda.
B) acima de 2 metros (dois metros ) do nível inferior, onde há risco de queda.
C) a partir de 1m (um metro) do nível inferior, onde há risco de queda.
D) sem Equipamento de Proteção Individual.
E) somente na parte externa do edifício.
43. Em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, consideram-se exposição eventual ou esporádica:
A) aquela que é realizada uma vez a cada dois meses.
B) aquela que é constante, durante toda a jornada laboral e prescrita como principal atividade do servidor.
C) aquela em que o servidor se submete a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas, como
atribuição legal do seu cargo, por tempo inferior à metade da jornada de trabalho mensal.
D) aquela em que o servidor se submete a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas, como
atribuição legal do seu cargo, por tempo superior à metade da jornada de trabalho mensal.
E) aquela em que o servidor submete-se a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas como
atribuição legal do seu cargo por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal.
44. Quais os principais elementos do Sistema de Gestão em SST?
A) Diretrizes específicas e nacionais.
B) Somente planejamento e competência.
C) Competência, capacitação e comunicação.
D) Comunicação, contratação e planejamento.
E) Política, Organização, Planejamento e Implementação, Avaliação e Ação para melhorias.
45. A Convenção OIT Nº 148, Meio ambiente de trabalho, nas medidas de Prevenção e Proteção refere que a
autoridade competente deverá estabelecer os critérios:
A) para a reciclagem de materiais.
B) que permitam definir os riscos de exposição à contaminação do ar, ao ruído e ao calor no lugar de
trabalho, e fixar, se for possível, sobre a base de tais critérios, os limites de exposição.
C) que permitam definir os riscos de exposição à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no lugar de
trabalho, e fixar, se for possível, sobre a base de tais critérios, os limites de exposição.
D) que não permitam definir os riscos de exposição à contaminação do ar, o ruído e as vibrações no lugar
de trabalho, e não fixar, se for possível, sobre a base de tais critérios, os limites de exposição.
E) que permitam definir os riscos de exposição à contaminação do ar, o ruído e as radiações não
ionizantes, no lugar de trabalho, e fixar, se for possível, sobre a base de tais critérios, os limites de
exposição.
46. A Convenção da OIT Nº 155, Segurança e Saúde dos Trabalhadores, refere que a Política Nacional tenha
como objetivo:
A) Prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam consequência do trabalho, guardem relação
com a atividade de trabalho ou sobrevenham durante o trabalho reduzindo ao mínimo, na medida em
que seja razoável e factível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho.
B) Prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam consequência do trabalho, guardem relação
com a atividade de trabalho ou sobrevenham durante o trabalho, neutralizando na medida em que seja
razoável e factível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho.
C) Prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam consequência do trabalho, guardem relação
com a atividade de trabalho ou sobrevenham durante o trabalho, eliminando, na medida em que seja
razoável e factível as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho.
D) Prevenir os danos para a saúde que sejam consequência do trabalho, guardem relação com a atividade
ou sobrevenham durante o trabalho.
E) Dimensionar o SESMT.
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47. A Convenção Nº 161 Serviços de Saúde no Trabalho – Condições de Funcionamento – Artigo 13:
A) Todos os trabalhadores deverão ser informados dos riscos para a saúde que envolve o seu trabalho.
B) Os serviços de saúde no trabalho deverão cumprir suas funções em cooperação com os demais
serviços da empresa.
C) Os serviços de saúde no trabalho deverão cumprir suas funções concorrendo com os demais serviços
da empresa.
D) De conformidade com a legislação e a prática nacionais, os serviços de saúde no trabalho deveriam
ser multidisciplinares.
E) A composição do pessoal dos serviços de saúde no trabalho, deverá ser determinada em função da
índole das tarefas que devam ser executadas.
48. Convenção OIT Nº 170 – Para os efeitos do presente Convênio a expressão produtos químicos designa:
A) os elementos e compostos químicos, e suas mesclas, sejam naturais ou sintéticos.
B) exclusivamente os elementos e compostos químicos sejam naturais ou sintéticos.
C) especificamente os elementos e compostos químicos sintéticos.
D) exclusivamente os elementos e compostos químicos naturais.
E) somente os elementos que possuem limite de tolerância.
49. A OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Especificação, foi publicada
pelo Grupo Projeto OHSAS em:
A) 1997
B) 1998
C) 1999
D) 2000
E) 2001
50. Na Orientação Normativa Nº16, de 23/12/2013, dos critérios para a Concessão de Aposentadoria
Especial com base em decisão em mandado de injunção, no Artigo 6º diz:
A) A caracterização e a comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais
obedecerão ao disposto na legislação em vigor à época do exercício das atribuições do cargo ou
emprego público.
B) O tempo de serviço decorrente da contagem em dobro de licença-prêmio e da desaverbação utilizada
para a concessão do benefício de aposentadoria serão considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata esta Orientação Normativa.
C) O tempo de serviço decorrente da contagem em dobro de licença-prêmio e da desaverbação utilizada
para a concessão do benefício de aposentadoria não serão considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata esta Orientação Normativa.
D) O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de
preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental,
podendo esse encargo ser atribuído a órgãos ou entidades de outras esferas de governo ou Poder.
E) No caso da emissão do formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais
ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2004, será exigido o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
em substituição ao formulário de que trata o caput, conforme Anexo VI desta Orientação Normativa.

Médico/Medicina do Trabalho

Pág. 11 de 11

