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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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O conjunto de práticas sanitárias centradas na relação da 
saúde com o ambiente e os processos de trabalho, e 
nesta com a assistência, constitui a: 

(A) Vigilância Sanitária. 

(B) Vigilância Epidemiológica. 

(C) Vigilância Ambiental em Saúde. 

(D) Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

(E) Política Nacional de Saúde do Trabalhador. 
 
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Entre os agentes descritos como potencialmente capazes 
de causar danos sobre a fertilidade masculina podemos 
citar: 

(A) Calor excessivo. 

(B) Radiações não ionizantes. 

(C) Bismuto. 

(D) Tetracloroetileno. 

(E) Ruído excessivo. 
 
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O melhor método para o estabelecimento do nexo causal, 
na ocorrência de um caso suspeito de asma ocupacional é: 

 

(A) Radiografia de tórax. 

(B) Curva de Peak Flow. 

(C) Espirometria. 

(D) Testes de provocação brônquica. 

(E) Testes cutâneos. 
 
▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A ocorrência de câncer gástrico pode estar associada com 
a exposição ocupacional a: 

(A) Estanho. 

(B) Berílio. 

(C) Carvão mineral. 

(D) Sílica. 

(E) Asbesto. 
 
▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O sistema contínuo de medições de rotina com o objetivo 
de detectar alterações no ambiente é definido como: 
 

(A) Monitoramento biológico. 

(B) Vigilância ambiental. 

(C) Vigilância em saúde. 

(D) Monitoramento de emissão do poluente. 

(E) Monitoramento ambiental. 
 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A avaliação da dose realmente recebida pelo trabalhador, 
a partir de agentes presentes na situação de trabalho, 
depende de: 

(A) Concentração. 

(B) Intensidade. 

(C) Tempo de exposição. 

(D) Concentração e da intensidade. 

(E) Concentração e do tempo de exposição. 
 
 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ritmo de trabalho excessivo e exigências de produtividade 
podem ser classificados como sendo fatores de risco: 

(A) Emocionais. 

(B) Psicossociais. 

(C) Mecânicos. 

(D) Físicos. 

(E) Sociais. 
 
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Com relação as medidas preventivas de Medicina do 
Trabalho especificadas na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), marque a alternativa CORRETA: 

(A) O Ministério do Trabalho e Emprego estabelecerá, de 
acordo com o risco da atividade e o tempo de 
exposição, a periodicidade dos exames médicos. 

(B) Observando os preceitos da ética médica, o resultado 
dos exames médicos, inclusive o exame 
complementar, não deverá ser comunicado ao 
trabalhador. 

(C) O empregador manterá, no estabelecimento, o 
material necessário à prestação de primeiros socorros 
médicos, independente do risco da atividade. 

(D) As doenças profissionais e as produzidas em virtude 
de condições especiais de trabalho não estão 
incluídas no rol de doenças de notificação obrigatória. 

(E) As despesas relativas à realização dos exames 
médicos rotineiros são de responsabilidade do 
empregador, exceto aquelas que dizem respeito aos 
exames laboratoriais complementares. 

 
▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme estabelecido na NR-07, deve incluir a 
realização obrigatória de algumas modalidades de exames 
médicos ocupacionais. 
Neste enfoque, marque o exame médico que não tem a 
obrigatoriedade da sua realização exigida: 

(A) Periódico. 

(B) De retorno ao trabalho. 

(C) De mudança de função. 

(D) De remoção.  

(E) Demissional. 
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Para o estabelecimento do nexo causal entre os 
transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além 
do exame clínico e dos exames complementares deve o 
médico também considerar outras situações. Após análise 
das premissas a seguir, marque a alternativa correta: 

(A) Analisar a história clínica e ocupacional do 
trabalhador. 

(B) Fazer o estudo da organização do trabalho. 

(C) Analisar os dados epidemiológicos. 

(D) Considerar o depoimento e a experiência dos 
trabalhadores. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A NR (Norma Regulamentadora), de número 17 em seu 
anexo II se aplica em: 

(A) Trabalhadores em Segurança e Serviço de Saúde. 

(B) Trabalhadores com atividades em operações 
perigosas. 

(C) Trabalhadores da construção civil.  

(D) Trabalhadores no serviço de fiscalização e 
penalidades. 

(E) Trabalhadores em serviço de tele-atendimento/tele-
marketing.   

 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Síndrome do Pronador Redondo é caracterizada pela 
compressão do nervo: 

(A) Radial no dorso da mão. 

(B) Ulnar ao nível do cotovelo. 

(C) Ulnar ao nível do punho. 

(D) Mediano abaixo da prega do cotovelo. 

(E) Mediano ao nível do túnel do carpo. 
                                                                                      
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com a legislação, a elaboração, implantação e 
acompanhamento do PPRA (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais), é obrigação do:  

(A) Médico do Trabalho. 

(B) CEREST (Centro de Referência da Saúde do 
Trabalhador). 

(C) Empresa. 

(D) Sindicato dos Trabalhadores da categoria. 

(E) DRT (Delegacia Regional do Trabalho). 
 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A DL 50% (Dose Letal 50%), de uma substância química 
indica: 

(A) Aproximadamente 50% do valor do limite de 
tolerância. 

(B) A dose mínima capaz de matar 50% dos animais de 
um experimento.  

(C) 50% da toxicidade aguda ou crônica da substância 
capaz de agravar a saúde dos animais de um 
experimento. 

(D) A metade da toxicidade aguda da substância. 

(E) 50% da toxicidade crônica na população em estudo. 
 
 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O número de doença ocupacional em uma população em 
um determinado período de tempo pode ser medido por: 

(A) Taxa de frequência. 

(B) Taxa de incidência. 

(C) Taxa de prevalência. 

(D) Taxa de gravidade. 

(E) Taxa de absenteísmo. 
 

 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Para a realização de um exame audiométrico 
(audiograma), é necessário repouso acústico de, no 
mínimo:  

(A) 12 horas. 

(B) 8 horas. 

(C) 12 a 14 horas. 

(D) 8 a 12 horas. 

(E) 14 horas. 
 
 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Utiliza-se para realização de parâmetros de evolução de 
PAIR em um audiograma em trabalhadores expostos a 
níveis de pressão sonora elevados, o aumento da média 
nas freqüências 3000, 4000 e 6000 Hertz e freqüência 
aguda isolada, igual ou acima de, respectivamente:  

(A) 10 e 15 dB. 

(B) 15 e 10 dB. 

(C) 20 e 35 dB. 

(D) 15 e 25 dB. 

(E) Nenhuma das anteriores. 
 
 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

(A) Agentes quelantes. 

(B) Carvão ativado. 

(C) Agentes metahemoglobinizantes por via venosa. 

(D) Agente metahemoglobinizantes por via inalatória. 

(E) Álcool etílico. 
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) de 
número 04, não se integra ao SESMT: 
 

(A) Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

(B) Técnico de Segurança do Trabalho. 

(C) Fonoaudiólogo. 

(D) Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 

(E) Médico do Trabalho. 

 

 

 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Para o diagnóstico das PNEUMOCONIOSES é essencial: 
 

(A) Raios X de tórax e espirometria. 

(B) História Ocupacional e Raios X de tórax. 

(C) Raios X de tórax e lavado bronco alveolar. 

(D) Biopsia transbrônquica e curvas de “peak-flow”. 

(E) Todas estão corretas. 
 
 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O ASO emitido em Exame Periódico de uma empresa 
galvanotécnica (cromagem e niquelagem), poderá ser 
utilizado em demissional por um período após sua 
emissão de até: 
 

(A) 90 dias. 

(B) 120 dias. 

(C) 135 dias. 

(D) 90 dias, se a última Audiometria estiver normal. 

(E) Deverá se submeter a Exame Demissional. 
 
 
 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dentre os sinais e sintomas da Síndrome do Burnout 
podemos encontrar: 

 

(A) Cansaço, mal estar geral e alterações do sono. 

(B) Baixa da auto estima e agressividade para com os 
colegas de trabalho e familiares. 

(C) Aumento do consumo de café, álcool, fármacos e 
drogas ilegais. 

(D) Palpitações, desordens gastrintestinais e perda de 
peso. 

(E) Todas alternativas estão corretas.                
 
 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação a Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – PAIR: 
 

(A)  No Audiograma típico de PAIR, observamos 
inicialmente            comprometimento nas frequências 
de 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz.      

(B)  Na PAIR relacionada ao trabalho, torna a orelha mais 
sensível ao ruído em futuras exposições. 

(C)  Mesmo cessando a exposição ao ruído, haverá piora 
da PAIR, nos 10 anos seguintes.          

(D) A PAIR é irreversível e sempre similar bilateralmente. 

(E) A exposição simultânea a determinados produtos 
químicos e vibrações pode agravar uma PAIR 
relacionada ao trabalho. 

 
 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Quanto ao tempo de guarda dos Prontuários Médicos, os 
mesmos deverão ser mantidos por: 
 

(A) 20 anos independente do grau de risco da empresa. 

(B) 10 anos para empresas de grau de risco 1 e 2. 

(C) 20 anos para empresas de grau de risco 3 e 4. 

(D) Letras B e C estão corretas. 

(E) Todas estão incorretas. 
 
 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Quanto a doenças como Asbestose, Bissinose e Silicose, 
podemos dizer que se tratam de: 

 

(A) Doenças do Trabalho. 

(B) Doenças profissionais. 

(C) Doenças que podem não estarem relacionadas ao 
trabalho. 

(D) Doenças relacionadas à suscetibilidade individual. 

(E) Concausalidades. 
 


