
 
 
 

UNIMED GOIÂNIA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

PROCESSO SELETIVO  
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS SERVIÇOS E 

RECURSOS PRÓPRIOS – 16-10-2010 
 

Medicina do Trabalho 
 

 

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Este caderno consta de 25 questões objetivas. 

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza peça ao aplicador de 
prova entregar-lhe outro exemplar. 

3. Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apostilas, a qualquer outro material ou a pessoas. 

4. Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. 
Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova. 

5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a numeração das questões. 

6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, 
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras. 

7. Esta prova tem a duração de 2 horas, incluindo o tempo para as instruções e o preenchimento do 
cartão-resposta. 
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MEDICINA DO TRABALHO 
 
▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

São fatores BIOMECÂNICOS importantes para o 
aparecimento de casos de DORT (Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados com o Trabalho), 
EXCETO: 

 

(A) Força. 

(B) Repetitividade. 

(C) Compressões mecânicas. 

(D) Posturas inadequadas. 

(E) Tempos e métodos inadequados. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

São exigências para uma audiometria confiável e correta, 
EXCETO: 
 

(A) Audiômetro calibrado. 

(B) Cabine audiométrica. 

(C) Timpanometria e condutometria. 

(D) Otoscopia ou meatoscopia prévia. 

(E) Repouso acústico de 14 horas. 

 

 
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na gênese dos DORTs (Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho), são considerados fatores 
contributivos, EXCETO: 
 

(A) Frio. 

(B) Vibrações. 

(C) Gravidez. 

(D) Tensão no Trabalho. 

(E) Reflexo dos monitores de vídeo. 
 
 

 
 
 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Para um diagnóstico competente de PAIR ocupacional são 
necessários os seguintes fatores, EXCETO: 
 

(A) Diagnóstico fornecido pelo (a) Fonoaudiólogo (a). 

(B) Audiometria alterada e realizada dentro dos rigores 
técnicos. 

(C) Conhecimento da exposição prévia ao ruído. 

(D) Anamnese Ocupacional. 

(E) Otoscopia ou meatoscopia. 

 
 
▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em PRIMEIROS SOCORROS, a primeira medida a ser 
tomada em caso de parada cárdio-respiratória é: 
 

(A) Respiração artificial. 

(B) Massagem cardíaca externa. 

(C) Respiração boca-a-boca. 

(D) Hiperextensão da cabeça do paciente. 

(E) Providenciar a remoção imediatamente. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação à Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) 
podemos dizer que: 
 

(A) Enquanto o trabalhador estiver exposto a níveis 
elevados de pressão sonora, a PAIR progride 
irreversivelmente até a surdez bilateral e completa. 

(B) A PAIR, como doença do trabalho, é unilateral. 

(C) O diagnóstico é feito com base na ocorrência de curva 
audiométrica típica. 

(D) A PAIR tende a estabilizar após alguns anos de 
exposição, dificilmente ultrapassando 70 dB nas 
freqüências agudas e 40 dB nas graves. 

(E) O tratamento cirúrgico da PAIR oferece recuperação 
apenas parcial da audição já comprometida. 

 

 

 
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Emprega-se como antídoto para a ingestão acidental de 
Álcool Metílico (METANOL): 
 

(A) Álcool Etílico. 

(B) Agentes Quelantes. 

(C) Agentes Meta-hemoglobinizantes por via inalatória. 

(D) Agentes Meta-hemoglobinizantes por via venosa. 

(E) Alfa-Mercapto-Purinol sódico. 
 

 
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Para o diagnóstico das PNEUMOCONIOSES é essencial: 
 

(A) Biópsia por toracotomia e espirometria. 

(B) História ocupacional e Radiografia de Tórax. 

(C) Radiografia de tórax e espirometria. 

(D) Radiografia de tórax e lavado broncoalveolar. 

(E) Biópsia transbrônquica e curvas de “peak-flow”. 
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A atropinização como tratamento de urgência é indicado 
para: 

 

(A) A intoxicação por monóxido de carbono. 

(B) A intoxicação por pesticida organofosforado. 

(C) A hipertermia. 

(D) As cãimbras do calor. 

(E) Exposição excessiva a substâncias cancerígenas. 
 
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O Decreto nº. 6042/07 que regulamenta o NTEP (Nexo 
Técnico Epidemiológico Previdenciário) que passou a 
vigorar em abril de 2007 estabelece: 

 

(A) Laudo emitido pelo Médico do Trabalho da Empresa. 

(B) CNAE (Classificação Nacional de Atividade 
Econômica) e CID (Classificação Internacional de 
Doenças). 

(C) Visita no local de trabalho pelo Médico Perito da 
Previdência Social. 

(D) Transformação de Benefício Auxilio Doença (B-31), 
para Auxilio Doença Acidentário (B-91). 

(E) Alternativas (b) e (d) são corretas. 

 

 

 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a correta: 
 

(A) O PPRA somente pode ser elaborado por engenheiro 
do trabalho ou técnico de segurança 

(B) O PCMSO pode ser elaborado por qualquer 
profissional da área de saúde 

(C) Todas as empresas estão obrigadas a ter médico do 
trabalho como empregado 

(D) Onde não houver médico do trabalho, qualquer 
médico da localidade com noções sobre a matéria, 
pode ser o coordenador do PCMSO 

(E) São programas preventivos para a construção civil e 
área de mineração, respectivamente, o PGR e o 
PCMAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Você está fazendo um exame de retorno ao trabalho de 
um marceneiro empregado, com fratura consolidada da 
perna e constata visão monocular desde a infância (visão 
zero de um lado e normal do outro). Sua conduta, ao emitir 
o ASO, é: 
 

(A) APTO 

(B) INAPTO 

(C) Pede parecer do oftalmologista e deixa pendente o 
ASO 

(D) Prescreve um colírio e curativo oclusivo temporário 

(E) Reencaminha para o INSS   
 
 
 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Você recebe uma atendente de teleatendimento, de 25 
anos,  para exame de demissão, demitida por justa causa, 
após 6 meses na função, visivelmente contrariada com a 
situação, com exame físico totalmente normal mas com 
dores de cabeça, nervosismo, insônia, falta de apetite e 
dores nos punhos, alegando ser do trabalho no 
computador. Nesse caso:  
 

(A) Há incapacidade e não poderá se consumar a 
demissão 

(B) Sugere entrar na Justiça contra a empresa 

(C) O tempo na função foi suficiente para desencadear 
doença do trabalho   

(D) Os sintomas podem ser confirmados objetivamente e 
surgiram após a demissão 

(E) A demissão pode ser consumada, pois a atendente 
está apta para o trabalho 

 
 

 
 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Ergonomia prevê conforto e produtividade no trabalho. 
Assinale o errado: 
 

(A) A norma regulamentadora nº 17 versa sobre o assunto 
acima citado    

(B) A organização do trabalho tem impacto sobre a saúde 
do trabalhador 

(C) Um dos anexos da NR 17 versa sobre prevenção no 
trabalho em teleatendimento 

(D) Há norma específica sobre Ergonomia na Portaria 
3214\78 do MTE 

(E) As normas sobre Ergonomia estabelecem os limites 
máximos permitidos para iluminação e ruído 
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
podemos afirmar: 
 

(A) É preventivo, corretivo e bianual 

(B) É obrigatório para empresas acima de 100 
empregados 

(C) É o mesmo que o LTCAT (Laudo técnico das 
condições do ambiente de trabalho)  

(D) Está previsto pela NR 09 da Portaria 3214/78 do MTE 

(E) Não sugere medidas preventivas antes dos limites 
serem atingidos 

 
 
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O médico do trabalho deve fazer exames ocupacionais, 
como parte do PCMSO. Assinale a correta: 

 

(A) O  candidato examinado se com alguma doença, está 
inapto para o trabalho 

(B) Uma simples imagem alterada do ombro, no exame 
de admissão, leva o candidato a motorista, à inaptidão 

(C)  A doença degenerativa, inerente ao grupo etário, é 
considerada do trabalho ou ocupacional 

(D) O exame para mudança de função, é devido, quando 
há outros riscos na nova função, em relação à última 
exercida 

(E) O exame de retorno ao trabalho é obrigatório por lei 
(NR7), quando o afastamento do empregado for por 
mais de 15 dias ou após parto 

 

 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ciente que determinado convênio de assistência médica 
não paga cirurgia de doença adquirida pelo trabalho, você 
como médico do trabalho deve dar um parecer sobre o 
nexo entre a doença e a ocupação de um motorista de 
ônibus urbano de Goiânia, de 55 anos de idade, 26 de 
profissão, osteoartrose lombar avançada, sem história de 
trauma ou acidente, com indicação excepcional e formal 
de cirurgia, com tomografia e laudo anexados ao pedido.  
Nesse caso: 
 

(A) Você não estabelece nexo causal e justifica o motivo 

(B) Você estabelece nexo causal, mas não justifica o 
motivo 

(C) Osteoartrose da coluna, em geral, tem relação com o 
trabalho do motorista de ônibus urbano 

(D) Doença degenerativa da coluna em qualquer função, 
é do trabalho  

(E) Trata-se de doença latente e o trabalho a 
desencadeou 

 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a errada. O médico do trabalho, tem como 
funções: 
 

(A) Emitir laudos ergonômicos 

(B) Elaborar  PCMSO e PPRA 

(C) Ministrar palestras nas empresas, mesmo sobre 
Medicina em Geral 

(D) Ser perito do juiz quando a sua empregadora é ré  

(E) Fazer levantamentos de postos de trabalho, visando 
programas de prevenção   

 
 
 
 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os trabalhadores que mantém contato permanente com 
carnes, glândulas, vísceras, couros, pêlos e dejetos de 
animais portadores de doenças infecto-contagiosas, têm 
direito a um adicional de: 
 

(A) Penosidade. 

(B) Periculosidade. 

(C) Insalubridade em grau mínimo. 

(D) Insalubridade em grau médio. 

(E) Insalubridade em grau máximo. 
 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Por quanto tempo um trabalhador pode estar exposto, por 
dia, a um ruído de 100 decibéis: 
 

(A) 1 hora. 

(B) 1 hora e 15 minutos. 

(C) 1 hora e 30 minutos. 

(D) 2 horas. 

(E) 2 horas e 15 minutos. 

 

 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação ao Programa de Prevenção do Risco 
Ambientais (PPRA), podemos afirmar que: 
 

(A)  Deve ser planejado a cada dois anos. 

(B)  É um sub-item do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO). 

(C)  É um programa dos governos estaduais. 

(D)  O programa prescinde da participação dos 
trabalhadores, pois é um relatório técnico. 

(E)  É de responsabilidade do empregador, com a 
participação dos trabalhadores. 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O índice adotado pelo Ministério do Trabalho para 
determinar  os limites de tolerância ao calor e caracterizar 
a insalubridade é o: 
 

(A)  IBST. 

(B)  IST. 

(C)  IBUTG. 

(D)  TAO. 

(E)  Tbn. 

 

 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As atividades de Serviço de Medicina do Trabalho devem 
se caracterizar por serem: 
 

(A)  Independentes e isoladas dos outros departamentos: 

(B)  Subordinadas ao Departamento de Pessoal. 

(C)  Subordinadas ao Departamento Administrativo. 

(D)  Integrada às do Serviço de Engenharia de Segurança 
do Trabalho. 

(E)  Subordinadas ao Departamento de Produção. 
 
 
 

 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O nível de iluminação, em Lux, estipulado na legislação 
específica, para salas de leitura em bibliotecas, é de: 
 

(A) 100 Lux. 

(B) 150 Lux. 

(C) 200 Lux. 

(D) 250 Lux. 

(E) 300 Lux. 
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na análise de causas de um acidente de trabalho numa 
empresa, o médico do trabalho deve citar como atos 
inseguros: 
 

(A) Iluminação inadequada e falta de EPI. 

(B) Não utilização do EPI e desobediência à sinalização. 

(C) Desobediência à sinalização e instalação elétrica. 

(D) Temperaturas extremas e falta de sinalização. 

(E) Instalações elétricas defeituosas e máquinas 
desprotegidas. 

 

 


