
 
SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS 

Edital n. 01/2009 

MEDICINA DO TRABALHO 
Código 125 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém as questões de Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos. 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

                                           CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição 
das respostas do rascunho para a Folha de Respostas. 

 

ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ―Será proibido, […] fazer uso 
ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep […] ou qualquer 
outro equipamento eletrônico. O uso […] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo 
[…].‖ (Item 7.20) 

Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o 
prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de 
questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e 
assinada. 

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS 
 

 
 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 70 (setenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim 

distribuídas: 4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4 

(quatro) questões de Clínica Médica, 4 (quatro) questões de 

Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria e 

4 (quatro) questões de Saúde Pública e 50 (cinquenta) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas 

perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas, para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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 Conhecimentos Gerais 
 
 

CIRURGIA GERAL  
 
 

Questão 1 

Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular. 

B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia. 

C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento 
rápido do potássio. 

D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes 
para diminuição dos níveis séricos de potássio. 

 
 

Questão 2 

Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total. 

B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total 
sérico. 

C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia. 

D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia. 
 
 
 

Questão 3 

Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro 

acometido. 

B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou 
antigo. 

C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha, 
é a limitação da dorsiflexão do pé. 

D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado. 
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Questão 4 

Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção. 

B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de 
risco associados. 

C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico. 

D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com 
a incidência de complicações pós-operatórias. 
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CLÍNICA MÉDICA 

 

Questão 5 

Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é CORRETO afirmar que 
 
A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo. 

B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações 
do hipotireoidismo. 

C) níveis séricos elevados do hormônio tireoestimulante são encontrados no 
hipertireoidismo primário. 

D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída. 
 
 

Questão 6 

Em relação à tromboembolia pulmonary, é INCORRETO afirmar que 
 
A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença. 

B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns. 

C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o 
diagnóstico geralmente não é feito ante-mortem. 

D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente 
contraindicado. 

 
 

Questão 7 

Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica. 
 

I.  Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou 
completa, em até seis semanas. 

II.  No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até 
24 horas. 

III.  Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas, 
sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.   

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

B) apenas a afirmativa II está correta. 

C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 8 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I estabelecendo a melhor correlação 
entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações. 
 
                 COLUNA I                                                COLUNA II 
 
1. Bloqueadores beta-adrenérgicos 

2. Bloqueadores do canal de cálcio 

3. Bloqueadores dos receptores de 
angiotensina 

4. Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina 

(    ) Agravamento de insuficiência 
arterial periférica 

(    ) Edema 

(    ) Menor efeito em negros 

(    ) Tosse 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (4) (3) (1) (2)  

B) (2) (1) (4) (3) 

C) (1) (3) (2) (4) 

D) (1) (2) (3) (4) 
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GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 

 
 

Questão 9 

Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia 
endometrial.  
 
O dia do ciclo menstrual em que deve ser realizado esse exame é o 
 
A) 3º.  

B) 14º. 

C) 20º.  

D) 26º. 

 
 

Questão 10 

O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas 
predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da 
menstruação.  
 
Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio 
disfórico pré-menstrual. 
 
A) Inibidores da recaptação de serotonina 

B) Ansiolíticos 

C) Diuréticos 

D) Anticoncepcionais orais cíclicos 
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Questão 11 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos 
exames complementares na pré-eclâmpsia leve. 
 

I.  Caracterização: elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em 
qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa. 

II.  Tratamento: ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em 
decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável. 

III.  Exames complementares: função renal (proteinúria de 24 horas, ureia, creatinina, 
ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH) 
repetidos, semanalmente, se clínica estável. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas a afirmativa I é verdadeira. 

B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  

D) todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
 

Questão 12 

Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto 
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.  
 
(    ) O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de 

contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de 
10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical. 

(    ) O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra 
com a expulsão total do feto. 

(    ) O terceiro período compreende a expulsão da placenta. 

(    ) O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer 
anormalidade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (V) (V) (F) (F) 

C) (F) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (V) 
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 PEDIATRIA 
 
 

Questão 13 

Em crianças, a tétrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento 
do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de 
 
A) insuficiência renal aguda. 

B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma). 

C) insuficiência cardíaca congestiva. 

D) desidratação aguda do segundo grau. 

 

Questão 14 

São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, EXCETO 
 
A) obesidade. 

B) fumo. 

C) álcool. 

D) hemoglobinopatia SS. 

 

Questão 15 

Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de 
3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e 
desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com 
 
A) 7,0 Kg e 70 cm. 

B) 9,5 Kg e 75 cm. 

C) 10,5 Kg e 80 cm. 

D) 11,0 Kg e 83 cm. 

 

Questão 16 

Assinale a droga que NÃO causa Síndrome de Abstinência Neonatal. 
 
A) Difenidramina 

B) Diazepan 

C) Imipramina 

D) Dipirona 
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SAÚDE PÚBLICA 

 
 

Questão 17 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada estudo com a 
respectiva medida de associação.  
 
COLUNA I      COLUNA II 
 

1. Ecológico (    ) Odds Ratio 

2. Caso-Controle (    ) Risco Relativo 

3. Seccional (    ) Razão de Médias 

4. Coorte (    ) Razão de Prevalência 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (2) (4) (1) (3) 

B) (4) (2) (3) (1) 

C) (3) (4) (2) (1) 

D) (3) (1) (2) (4) 

 
 

Questão 18 

O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à 
exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos 
identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da 
população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos 
da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação 
forte e significante entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de 
pulmão, estômago e cólon. 
 
Esse é um estudo caracterizado como: 
 
A) seccional. 

B) caso-controle. 

C) coorte histórica. 

D) ecológico. 

 
 
 



11 

 

Questão 19 

A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único 
de Saúde – SUS é viabilizada pela 
 
A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais. 

B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do 
sistema.  

C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade. 

D) participação das comunidades nas campanhas de saúde. 
 
 

Questão 20 

Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas. 
 

I.  As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH’s que usam como critério o 
pagamento por procedimento. 

II.  O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em 
que o município se encontra.  

III.  A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar 
recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes. 

 
A análise permite concluir que  
 
A) está correta apenas a afirmativa I. 

B) estão corretas todas as afirmativas.  

C) estão corretas apenas as afirmativas II e III. 

D) estão corretas apenas as afirmativas I e II. 



12 

 

 Conhecimentos Específicos  
 
 

Questão 21 

Considerando o disposto na Norma Regulamentadora NR 4, que trata dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
A) Arquitetos, portadores do certificado de conclusão do Curso de Especialização em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, podem compor os quadros do SESMT de 
empresas obrigadas por lei a manterem esses serviços. 

B) A implantação de novas instalações físicas ou a adoção de novas tecnologias na 
empresa deve ser precedida de parecer dos profissionais do SESMT quanto ao risco 
das mesmas à saúde dos trabalhadores. 

C) O SESMT deve auditar o registro de acidentes de trabalho ocorridos na empresa e 
realizado pela CIPA. 

D) O SESMT deve manter os mapas dos registros de acidentes do trabalho, doenças 
ocupacionais e agentes de insalubridade, por um período não inferior a 10 anos. 

 
 
 

Questão 22 

Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale a afirmativa 
CORRETA. 
 
A) A CIPA deve ser constituída por empresa. 

B) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio 
secreto, do qual participem, exclusivamente, os empregados indicados pelo sindicato 
da categoria. 

C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma 
reeleição. 

D) Os representantes dos empregados escolherão, entre os membros titulares da CIPA, o 
presidente da Comissão. 
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Questão 23 

Nos termos da Norma Regulamentadora NR 7, é CORRETO afirmar que 
 
A) compete ao empregador indicar, entre os profissionais do SESMT, um coordenador 

responsável pela coordenação do PCMSO. 

B) empresas desobrigadas de manterem médico do trabalho nos termos da NR 4 estão 
igualmente desobrigadas de terem um coordenador para o PCMSO. 

C) o coordenador do PCMSO pode delegar a realização dos exames de saúde 
ocupacional a outro médico familiarizado com os riscos a saúde, presentes na 
Empresa. 

D) empresas com 25 empregados, enquadradas no grau de risco 4, podem estar 
desobrigadas de indicarem médico do trabalho coordenador, em função de 
negociação coletiva. 

 
 
 

Questão 24 

Em relação aos exames de saúde ocupacional previstos na NR 7, é CORRETO afirmar 
que 
 
A) a periodicidade da avaliação de indicadores biológicos dos trabalhadores expostos aos 

agentes químicos previstos no Quadro I da NR 7 deve ser, no mínimo, anual. 

B) a negociação coletiva de trabalho pode definir a realização de outros exames 
complementares de patologia clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e 
sistemas orgânicos. 

C) trabalhadores portadores de doenças crônicas devem realizar exame periódico de 
saúde, no mínimo, semestralmente. 

D) o exame médico de mudança de função deve ser realizado logo após a mudança do 
posto de trabalho. 

 
 
 

Questão 25 

Nos termos da Norma Regulamentadora NR 6, que trata dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), NÃO cabe ao empregador 
 
A) fornecer EPI aos empregados para atender situações de risco. 

B) exigir do empregado o uso de EPI. 

C) responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI. 

D) responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. 
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Questão 26 

Com relação ao PPRA, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) O PPRA deve estabelecer critérios de avaliação sobre a eficácia das medidas de 

proteção implantadas considerando, inclusive, os resultados dos exames de controle 
médico da saúde dos trabalhadores. 

B) O controle das situações de exposição a agentes químicos deve ser iniciado quando a 
exposição ao agente ultrapassa 75% do limite de exposição ocupacional. 

C) Os registros históricos e técnico-administrativos do PPRA da empresa devem ser 
mantidos por um período mínimo de cinco anos. 

D) Os representantes dos trabalhadores poderão ter acesso aos dados do PPRA da 
empresa, mediante autorização do Ministério do Trabalho. 

 
 
 

Questão 27 

Nos termos da NR 9, que trata do PPRA, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A percepção dos trabalhadores quanto ao processo de trabalho deve ser considerada 

no momento do planejamento e execução do PPRA. 

B) O Estado deve garantir que o trabalhador possa interromper suas atividades, quando 
ocorrerem, no local de trabalho, situações de grave e iminente risco. 

C) Quando existirem vários empregadores operando simultaneamente no mesmo lugar, 
eles deverão executar ações integradas para aplicar medidas previstas no PPRA. 

D) A cópia do documento base do PPRA deve ser anexada ao livro de atas da CIPA. 
 
 
 

Questão 28 

Quanto às atividades e operações insalubres nos termos da legislação trabalhista, é 
CORRETO afirmar que 
 
A) apenas a eliminação da insalubridade determinará a cessação do pagamento do 

adicional. 

B) a avaliação da exposição ao calor, por meio do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de 
Globo (IBUTG) pode ser realizada utilizando-se somente o termômetro de mercúrio 
comum. 

C) os limites de tolerância à exposição a radiações ionizantes estão determinados pela 
Norma CNEN-NE n. 3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção. 

D) os limites de tolerância fixados para os agentes químicos constantes da Norma 
Regulamentadora n. 15 são válidos para exposições respiratórias e cutâneas. 
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Questão 29 

Considerando as definições e prescrições da Norma Regulamentadora n. 32, que trata da 
Segurança e Saúde no Trabalho em serviços de saúde, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) A NR 32 classifica os agentes biológicos em quatro grupos, segundo o risco individual 

e coletivo. 

B) Os agentes biológicos da Classe de risco 1 são aqueles que implicam risco individual 
elevado para o trabalhador e aqueles com probabilidade elevada de disseminação 
para a coletividade. 

C) Nos termos da portaria, as culturas de células não são consideradas agentes 
biológicos. 

D) O PPRA de instalações nas quais ocorra exposição a agentes biológicos deve ser 
reavaliado, no mínimo, bienalmente. 

 
 
 

Questão 30 

Assinale a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE, uma prescrição da Norma 
Regulamentadora n. 17, no que diz respeito às condições ambientais de conforto de 
locais onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção 
constante. 
 
A) Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 graus centígrados. 

B) Umidade relativa do ar não superior a 30%. 

C) Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NR 15. 

D) Índices de luminosidade definidos pelo trabalhador. 
 
 
 

Questão 31 

Considerando o que a Norma Regulamentadora n. 24, que trata das condições sanitárias 
e de conforto nos locais de trabalho, prescreve em relação aos Refeitórios e Sanitários, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 (trinta) operários, é obrigatória a 

existência de refeitório. 

B) O refeitório não deve se comunicar diretamente com os locais de trabalho, instalações 
sanitárias e locais insalubres ou perigosos.  

C) O lavatório deverá ser provido de material para a limpeza, enxugo ou secagem das 
mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 

D) Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores em atividades ou 
operações insalubres ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas. 
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Questão 32 

Nos termos da Resolução n. 1.488 do Conselho Federal de Medicina, para o 
estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do 
trabalhador, o médico deve considerar, EXCETO 
 
A) a história clínica e ocupacional. 

B) o estudo do local de trabalho. 

C) a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador exposto a condições 
agressivas. 

D) o estudo de ações judiciais pregressas movidas contra a empresa devido a problemas 
de saúde no trabalho. 

 
 
 

Questão 33 

Nos termos da Resolução n. 1.488 do CFM, constitui atribuição dos médicos que 
trabalham em empresas: 
 
A) opor-se a qualquer ato discriminatório impeditivo do acesso ou permanência da 

gestante no trabalho. 

B) notificar o empregador acerca dos trabalhadores vítimas de doenças relacionadas ao 
trabalho e respectivos diagnósticos. 

C) adaptar os trabalhadores às condições de trabalho da empresa. 

D) enviar cópia da Comunicação de Acidentes do Trabalho para o Ministério Público do 
Trabalho. 

 
 
 

Questão 34 

Com relação à aposentadoria especial, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) Será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual 

que tenha trabalhado 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições 
especiais, que prejudiquem a saúde ou integridade física. 

B) A concessão da aposentadoria dependerá da comprovação, pelo empregado, do 
exercício de trabalho permanente ou intermitente em condições especiais, que 
prejudiquem a saúde ou integridade física. 

C) A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita, 
mediante o formulário SB 60. 

D) Quando a empresa não fornecer ao trabalhador, por ocasião da rescisão do contrato 
de trabalho, o formulário de perfil profissiográfico previdenciário, o Sindicato patronal 
ou dos trabalhadores poderá fazê-lo. 
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Questão 35 

Com relação ao benefício de Auxílio Doença, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) O auxílio doença consiste em uma renda mensal, devida aos trabalhadores 

segurados, a partir do dia do início da incapacidade para o trabalho. 

B) Será devido auxílio doença, se cumprido prazo de carência, ao segurado, vítima de 
acidente de qualquer natureza. 

C) O valor do Auxílio Doença será de 91% do último salário do segurado. 

D) O segurado, em gozo de auxílio-doença, está obrigado a submeter-se a exame 
médico, a cargo da previdência social e ao processo de reabilitação profissional por 
ela prescrito e custeado. 

 
 

Questão 36 

Com relação à reabilitação profissional oferecida pela Previdência Social, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
 
A) A habilitação e reabilitação profissional visam proporcionar aos beneficiários 

incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de 
deficiência, os meios para assegurar o reingresso no mercado de trabalho.  

B) Findo o processo de reabiliação profissional, o INSS emitirá certificado indicando a 
função para a qual o reabilitado foi capacitado, sem prejuízo do exercício de outra 
função para a qual se julgue capacitado.  

C) A empresa com cinquenta ou mais empregados está obrigada a preencher de um por 
cento a cinco por cento de seus cargos, com beneficiários reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência. 

D) A dispensa de empregado reabilitado, quando se tratar de contrato por tempo superior 
a noventa dias, e a dispensa imotivada no caso de contrato por prazo indeterminado, 
somente poderão ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. 

 
 

Questão 37 

Com relação à Comunicação do Acidente de Trabalho, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho fatal, de imediato, à autoridade 

competente. 

B) Receberão cópia da CAT o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato de 
sua categoria. 

C) No caso de doença relacionada ao trabalho, pode-se considerar como dia do acidente 
a data do início da incapacidade para o exercício da atividade habitual. 

D) A emissão da CAT garante ao segurado que sofreu acidente do trabalho, pelo prazo 
mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. 
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Questão 38 

Constituem objetivos da Vigilância à Saúde dos Trabalhadores, executada pelo Sistema 
Único de Saúde, EXCETO 
 
A) conhecer a realidade da saúde da população trabalhadora, por meio da caracterização 

do adoecimento e da morte relacionados ao trabalho. 

B) identificar situações que justifiquem a concessão de adicionais de insalubridade. 

C) intervir sobre os fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, 
objetivando eliminá-los, atenuá-los ou controlá-los. 

D) avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e controle dos 
fatores determinantes de agravos à saúde. 

 
 
 

Questão 39 

Com relação ao diagnóstico da Silicose, é CORRETO afirmar que 
 
A) a dispneia antecede as alterações radiológicas. 

B) as provas de função pulmonar são indispensáveis para a comprovação diagnóstica da 
doença. 

C) a capacidade de difusão pulmonar do monóxido de carbono pode estar aumentada nos 
quadros mais graves. 

D) a biópsia pulmonar está indicada em casos de alterações radiológicas, compatíveis 
com exposição a sílica e história ocupacional não característica ou ausente. 

 
 
 

Questão 40 

Com relação à Asma Ocupacional, é CORRETO afirmar que 
 
A) o mecanismo de broncoconstrição imunológica, mediado por IgE e, ocasionalmente, 

por IgG ou por imunidade celular é o mais comum. 

B) se vem observando uma redução na ocorrência de asma ocupacional em todo o 
mundo. 

C) a asma é uma doença relacionada ao trabalho do Grupo I de Schilling. 

D) os testes de provocação brônquica específica constituem o método mais prático e mais 
acessível para estabelecimento do nexo causal. 
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Questão 41 

Com relação às doenças relacionadas à inalação de poeiras de amianto (asbesto), é 
CORRETO afirmar que 
 
A) a asbestose é uma pneumoconiose não fibrogênica de desenvolvimento lento. 

B) a inalação de fibras de asbesto pode provocar uma pneumonite por hipersensibilidade. 

C) a inalação de fibras de amianto constitui uma das causas de derrame pleural, quase 
sempre assintomático. 

D) o mesotelioma de pleura, provocado pelo amianto, tem período curto de latência e 
responde bem a químio e a radioterapia. 

 
 
 

Questão 42 

Com relação aos transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, 
assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) Os transtornos mentais e do comportamento relacionam-se a fatores isolados e 

estressantes, presentes no posto de trabalho. 

B) Agentes químicos como metais pesados e solventes podem ter ação tóxica direta 
sobre o sistema nervoso central, levando a alterações de comportamento. 

C) A listagem oficial brasileira de doenças relacionadas ao trabalho não reconhece 
quadros depressivos, como potencialmente decorrentes do trabalho. 

D) O assédio moral no trabalho é reconhecido como um quadro clínico decorrente do 
trabalho. 

 
 
 

Questão 43 

Com relação ao alcoolismo crônico relacionado ao trabalho, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) O consumo coletivo de bebidas alcoólicas associado a situações de trabalho pode ser 

decorrente de prática defensiva, como meio de garantir a inclusão no grupo. 

B) O uso de bebida alcoólica pode ser uma forma de viabilizar o próprio trabalho, em 
decorrência dos efeitos farmacológicos do álcool. 

C) Uma frequência maior de casos de alcoolismo tem sido observada, em ocupações  
socialmente desprestigiadas e determinantes de rejeição. 

D) O alcoolismo constitui uma doença crônica primária, cujo desenvolvimento depende 
exclusivamente de fatores ambientais. 
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Questão 44 

Com relação à Perda de Audição Induzida pelo Ruído (PAIR), é CORRETO afirmar que 
 
A) decorre de uma única exposição a pressão sonora intensa ou se deve a trauma físico 

do ouvido, crânio ou coluna cervical. 

B) tem como características principais a irreversibilidade e a progressão gradual com o 
tempo de exposição ao risco. 

C) se trata da perda auditiva mista mais freqüente. 

D) não existe variação da suscetibilidade dos indivíduos adultos aos efeitos do ruído, com 
respostas similares a exposições equivalentes. 

 
 
 

Questão 45 

Considerando as perdas auditivas decorrentes de exposições ocupacionais, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
A) Metais, solventes e asfixiantes apresentam propriedades ototóxicas. 

B) A sensação de incômodo para sons de níveis elevados, também conhecida como 
acúfenos, atinge um terço dos trabalhadores com PAIR. 

C) A otalgia constitui um sintoma frequente na exposição continuada ao ruído. 

D) Os sons de 3.000, 4.000 e 5.000 Hz são os que mais interferem na comunicação oral. 
 
 
 

Questão 46 

Com relação ao diagnóstico dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT), é INCORRETO afirmar que 
 
A) os sinais e sintomas resultam do acometimento de músculos, tendões, ligamentos, 

vasos, nervos e articulações. 

B) o diagnóstico das afecções que compõem o quadro de DORT ocorre prioritariamente 
por meio de provas laboratoriais e de imagem. 

C) os DORT são afecções multifatoriais. A abordagem exige investigação das dimensões 
biomecânicas, cognitivas, sensoriais e afetivas da atividade de trabalho. 

D) os mesmos fatores de risco podem explicar quadros clínicos distintos. 
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Questão 47 

Em situações de uso repetitivo, constituem mecanismos causais da dor e fadiga 
musculares, EXCETO 
 
A) a ruptura de miofibrilas e liberação de substâncias químicas induzindo resposta 

inflamatória. 

B) a redução da pressão intramuscular. 

C) as mudanças metabólicas decorrentes da depleção de glicogênio, acúmulo de 
metabólitos, concentrações de potássio extra e de cálcio. 

D) o estresse mecânico e lesões degenerativas. 
 
 

Questão 48 

A Síndrome do Manguito Rotator ou Síndrome do Impacto, frequentemente está 
relacionada ao trabalho.  
 
Em relação a essa síndrome, é CORRETO afirmar que 
 
A) diz respeito a inflamações agudas ou crônicas acometendo a inserção no cotovelo dos 

músculos extensores do punho. 

B) se caracteriza pela compressão do nervo mediano, em sua passagem na região do 
cotovelo, entre as duas porções do músculo pronador redondo. 

C) o quadro clínico se apresenta com dor intermitente no ombro, que piora com esforços 
físicos e à noite. 

D) os sintomas podem ser minimizados como uso cotidiano de splint. 
 
 

Questão 49 

Em relação à agranulocitose relacionada ao trabalho, é CORRETO afirmar 
 
A) que a eosinofilia é o achado mais evidente e de maior importância clínica. 

B) que, dentre as principais causas, estão a exposição ao benzeno e radiações 
ionizantes. 

C) que, entre os agentes associados à neutropenia ocupacional, destacam-se chumbo e 
mercúrio metálico. 

D) que o tratamento, habitualmente, envolve uso de estimulantes da produção de 
granulócitos (granuloquinas). 
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Questão 50 

Os organofosforados constituem um dos grupos de agrotóxicos mais utilizados na 
agricultura brasileira.  
 
Considerando esses produtos e os quadros clínicos decorrentes da exposição ocupacional 
a eles, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) São agentes capazes de potencializar a ação da enzima acetilcolinesterase. 

B) Esses agentes levam ao acúmulo da acetilcolina nos sítios colinérgicos. 

C) As manifestações da intoxicação aguda geralmente ocorrem, entre 24 a 36 horas, após 
o contato. 

D) Esse grupo de agrotóxicos pode se depositar na medula óssea, constituindo 
reservatórios que persistem por anos. 

 
 

Questão 51 

Considerando os acidentes do trabalho com material perfurocortante, envolvendo 
pacientes sabidamente portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV), assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
A) A taxa de soroconversão, pós-exposição ocupacional por ferimento percutâneo, tem 

variado de 1,8 a 3%. 

B) O trabalhador acidentado deve iniciar quimioprofilaxia com drogas antirretrovirais, 
preferencialmente, nas duas horas que se seguem ao acidente. 

C) A duração da quimioprofilaxia é de oito semanas. 

D) Nesse caso, não é necessário testagem prévia do trabalhador para o anti-HCV. 
 
 

Questão 52 

Com relação ao acompanhamento médico-ocupacional de trabalhadores expostos às 
radiações ionizantes, é INCORRETO afirmar que 
 
A) os dosímetros utilizados junto ao corpo indicam ao médico do trabalho as doses de 

radiações absorvidas pelo organismo. 

B) a existência de hiper ou hipotireoidismo (mesmo sob controle) constitui             
contraindicação para o trabalho no qual haja risco de exposição a iodo radioativo. 

C) se deve solicitar hemograma completo no exame admissional e, semestralmente, de 
trabalhadores potencialmente expostos a radiações ionizantes. 

D) a radiação ionizante é a causa mais comum de catarata em trabalhadores expostos a 
esse risco. 
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Questão 53 

Em relação à Rede Nacional de Atenção Integrada à Saúde dos Trabalhadores, é 
CORRETO afirmar que 
 
A) tem como principal objetivo integrar a rede de serviços do SUS, voltados à assistência 

e à vigilância, para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador. 

B) prevê a  implantação dos CEREST, de abrangências estadual, regional e nacional. 

C) determina a inclusão das ações de assistência à saúde do trabalhador entre as 
atividades a serem desempenhadas pela Previdência Social. 

D) prevê a integração da fiscalização dos ambientes de trabalho executada pelo Ministério 
do Trabalho com as ações de fiscalização executadas pelo SUS. 

 
 

Questão 54  

Constituem ações de Saúde do Trabalhador a serem implementadas no Sistema Único de 
Saúde, nos termos da Lei n. 8.080 (Lei Orgânica de Saúde), EXCETO 
 
A) assistência ao trabalhador portador de doença relacionada ao trabalho. 

B) reabilitação profissional. 

C) realizar avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 
processo de trabalho. 

D) avaliação dos impactos que as tecnologias provocam à saúde. 
 
 

Questão 55 

O nexo técnico previdenciário poderá ser de natureza causal ou não. Em relação aos 
tipos de nexos técnicos, assinale a alternativa INCORRETA.  
  
A) Nexo técnico profissional fundamentado nas associações entre patologias e 

exposições constantes das listas A e B de doenças relacionadas ao trabalho. 

B) Nexo técnico acidentário, aplicável quando houver significância estatística da 
associação entre a lesão e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

C) Nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho ou nexo técnico 
individual, decorrente de acidentes de trabalho típicos ou de trajeto bem como de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele relacionado diretamente, 
nos termos da Lei n. 8.213/91. 

D) Nexo técnico epidemiológico previdenciário aplicável quando houver significância 
estatística da associação entre o código da Classificação Internacional de Doenças 
(CID), e o da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). 

 
 
 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8213.htm
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Questão 56 

Ainda com relação ao Nexo Técnico Epidemiológico, é CORRETO afirmar que 
 
A) inexistindo nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, elimina-se o nexo 

entre o trabalho e a doença. 

B) a perícia médica poderá, se necessário, solicitar as demonstrações ambientais da 
empresa. 

C) a perícia médica poderá, se necessário, solicitar o Relatório do PCMSO, diretamente 
ao empregador. 

D) o INSS poderá requerer à empresa, até quinze dias após a data para a entrega da 
GFIP, a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto, quando 
dispuser de dados e informações que demonstrem que os agravos não possuem nexo 
técnico com o trabalho exercido pelo trabalhador. 

 
 

Questão 57 

Com relação à Tuberculose relacionada ao trabalho, podemos afirmar 
 
A) que, em trabalhadores silicóticos ou expostos a poeira de sílica, a tuberculose pode 

ser considerada doença relacionada ao trabalho. 

B) que trabalhadores de saúde não reatores a prova tuberculínica devem ser tratados. 

C) que a rifampicina é a droga de eleição para quimioprofilaxia. 

D) que a utilização de máscaras para ser eficiente deve impedir a passagem de 
partículas maiores de 10 micra. 

 
 

Questão 58 

Constituem manifestações clínicas da intoxicação ocupacional por chumbo metálico, 
EXCETO 
 
A) encefalopatia crônica. 

B) anemia. 

C) nefropatia. 

D) plaquetopenia. 
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Questão 59 

Na exposição ocupacional ao chumbo metálico, a dosagem de chumbo no sangue 
constitui 
 
A) indicador de efeito biológico. 

B) indicador de carga corporal de chumbo. 

C) indicador de exposição. 

D) indicador do grau de eliminação renal do metal. 
 
 

Questão 60 

A Síndrome de Burnout caracteriza-se pelos seguintes elementos, EXCETO 
 
A) sentimentos de desgaste emocional de esvaziamento afetivo. 

B) despersonalização. 

C) revivescência persistente e recorrente de evento estressor. 

D) diminuição do envolvimento pessoal no trabalho. 
 
 

Questão 61 

Em relação à insalubridade por exposição a agentes biológicos, podemos afirmar que 
 
A) é caracterizada por avaliação quantitativa. 

B) é paga nos percentuais de 40, 20 e 10%, incidentes sobre o salário mínimo. 

C) trabalho ou operações, em contato permanente com pacientes em isolamento por 
doenças infectocontagiosas, é caracterizado como insalubre no grau máximo. 

D) é concedida a partir de caracterização do risco da atividade expresso na CNAE. 
 
 

Questão 62 

Em relação à pneumonite por hipersensibilidade, é CORRETO afirmar  
 
A) que, na fase aguda caracteriza-se por granulomas sarcoides caseificados. 

B) que os granulomas, na fase crônica, predominam nos lobos inferiores. 

C) que os indivíduos susceptíveis podem ser, seguramente identificados, por testes 
imunológicos. 

D) que podem resultar de repetidas inalações e da sensibilização a poeiras orgânicas. 
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Questão 63 

Com relação aos inseticidas piretroides, é CORRETO afirmar que 
 
A) podem provocar uma encefalopatia aguda. 

B) possuem baixa toxicidade em mamíferos. 

C) os produtos comerciais possuem altas concentrações desses agentes. 

D) o quadro clínico mais comum é de intoxicação aguda grave. 
 
 

Questão 64 

Com relação à tendinites e sinovites relacionadas ao trabalho, assinale a afirmativa        
INCORRETA. 
 
A) Os tendões afetados podem crepitar a palpação. 

B) Podem ser de origem traumática. 

C) Nas fases iniciais, a dor costuma ser aliviada pelo repouso. 

D) A eletroneuromiografia pode detectar rupturas dos tendões. 
 
 

Questão 65 

Com relação ao Auxílio Acidente, é CORRETO afirmar  
 
A) que é pago mensalmente e corresponde a 50% do salário de benefício, que deu 

origem a auxílio doença do segurado. 

B) que é devido, a partir do 16º dia de afastamento do trabalho, desde que emitida a 
CAT. 

C) que, nos casos de incapacidade parcial permanente, pode ser acumulado com 
aposentadoria de qualquer natureza. 

D) que é devido ao portador de PAIR, mesmo na ausência de redução da capacidade 
para o trabalho. 
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Questão 66 

Nos termos da legislação trabalhista, cabe ao empregador: 
 
A) informar aos trabalhadores os resultados das avaliações ambientais realizadas nos 

locais de trabalho. 

B) dar conhecimento aos trabalhadores das notificações e autuações recebidas pela 
empresa, por conta de descumprimento das normas de segurança e medicina do 
trabalho. 

C) financiar a assistência médica ao acidentado do trabalho. 

D) notificar ao Ministério Público os casos de acidentes e doenças relacionados ao 
trabalho. 

 
 

Questão 67 

No que diz respeito ao transporte manual de cargas, tendo em vista o prescrito na       
Norma Regulamentadora 17, é CORRETO afirmar que 
 
A) transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é 

suportado inteiramente por um só trabalhador. 

B) trabalhadores dotados do mesmo IMC (Índice de Massa Corporal) podem transportar 
o mesmo peso, independentemente do sexo. 

C) trabalhadores jovens (com idade inferior a 18 e maior que 12) estão impedidos do 
transporte manual de cargas. 

D) trabalhadores jovens, envolvidos no transporte manual de cargas, devem realizar 
exame periódico bienalmente. 

 
 

Questão 68 

Constituem manifestações clínicas possíveis, após a exposição a fumos metálicos, 
EXCETO 
 
A) febre. 

B) calafrios. 

C) mialgias. 

D) hepatopatia aguda. 
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Questão 69 

Com relação à audiometria tonal, é CORRETO afirmar que 
 
A) pode ser realizada por médico, fonoaudiólogo ou enfermeiro do trabalho. 

B) deve ser realizada no exame admissional para todo trabalhador que for se expor a 
níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância mesmo que vá utilizar 
protetor auditivo. 

C) deve ser realizada, após repouso acústico, para detecção de perdas auditivas 
temporárias.  

D) o tempo de repouso acústico a ser observado antes da realização de audiometrias é 
de oito horas. 

 
 

Questão 70 

Com relação à caracterização das atividades e operações perigosas nos termos da NR 
16, podemos afirmar que 
 
A) o exercício de trabalho, em condições de periculosidade, assegura ao trabalhador a 

percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário mínimo. 

B) são consideradas atividades perigosas as executadas com explosivos sujeitos a  
degradação química ou autocatalítica. 

C) se considera líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou 
inferior a 70ºC (setenta graus centígrados). 

D) as operações de transporte de inflamáveis líquidos, em quaisquer vasilhames, são 
consideradas não perigosas, até o limite de 400 litros. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS 
NA CAPA DA PROVA. 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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