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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 quatro 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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), é correto afirmar: 
 

(A) A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador. 

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

(C) A empresa deverá promover treinamento para os 
membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da 
posse. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sobre PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional) assinale a assertiva correta: 
 

I. Ao indicar uma restrição no ASO (Atestado de Saúde 
Ocupacional), o médico deve descrevê-la, tendo que 
justificar a empresa. 

II. O exame médico admissional, poderá ser realizado após 
o trabalhador assumir suas atividades. 

III. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que 
estejam previstas as ações de saúde a serem 
executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de 
relatório anual. 

IV. Quanto a exigência de CID em atestados, este somente 
deve ser informado com autorização do trabalhador e 
em casos de doenças infecto-contagiosas. 

 

(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

(C) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
 

 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sobre fiscalização trabalhista e previdenciária é correto 
afirmar, exceto: 
 

(A) Caberá ao órgão regional do MTE promover a 
investigação das causas de acidentes ou doenças 
ocupacionais, determinando as medidas de proteção 
necessárias. 

(B) A inspeção do trabalho se dará em horário 
previamente estabelecido, devendo ocorrer em 
horário diurno. 

(C) O Auditor fiscal do trabalho pode adotar outros meios 
de análise da documentação, podendo até mesmo 
solicitar a busca e apreensão de documentos, livros, 
materiais, equipamentos e assemelhados mediante o 
Auto de Apreensão e Guarda. 

(D) O embargo ou a interdição será realizado, em um 
primeiro momento pelo auditor fiscal do trabalho. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A NR-32 trata da segurança e saúde no trabalho em 
serviços de saúde. Sobre vacinação é correto afirmar, 
exceto: 
 

(A) Quando o programa de imunização for oferecido pelo 
empregador, utilizando serviços privados, não se faz 
necessário licenciamento dos serviços à vigilância 
sanitária. 

(B) As doenças mais frequentes causadas por exposição 
aos agentes biológicos são: infecções, tuberculose, 
brucelose, tétano, febre amarela e febre tifóide. 

(C) O programa de imunização compreende a vacinação 
inicial, reforços e revacinações em períodos definidos, 
além de controle de eficácia. 

(D) Pode-se considerar como a maior preocupação da 
área da saúde a redução da contaminação de 
doenças graves como HIV e Hepatite, entre outras. 

 
 
 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Relacione a NR (norma regulamentadora) com o 
respectivo assunto: 
 

I. NR 13 

II. NR 07 

III. NR 15 

IV. NR 33 
 
 

a) Atividades e operações insalubres. 

b) Caldeiras e Vasos de Pressão. 

c) Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços 
Confinados. 

d) PCMSO. 
 

(A) I - a, II - c, III - b, IV - d 

(B) I - b, II - d, III - c, IV - a 

(C) I - b, II - d, III - a, IV - c 

(D) I - a, II - d, III - c, IV – b 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

É correto afirmar sobre PCMSO (Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional), exceto: 
 

(A) Com relação ao exame de mudança de função, será 
realizado somente se ocorrer alteração de risco. 

(B) O relatório anual será feito após o decorrer de um ano 
da implantação do PCMSO. 

(C) O PCMSO é um documento que não necessita ser 
homologado ou registrado no órgão Regional do 
Trabalho – SRT. 

(D) Empresas podem ter PCMSO sem o prévio estudo do 
PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais). 

 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Não são consideradas como doença do trabalho. Assinale 
a alternativa incorreta: 
 

(A) A doença degenerativa. 

(B) A inerente a grupo etário. 

(C) As que produzem incapacidade laborativa. 

(D) A doença endêmica adquirida por segurado habitante 
de região em que ela se desenvolva, salvo 
comprovação de que é resultante de exposição ou 
contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

 
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com os riscos detectados no PPRA e com base 
na visita do médico do trabalho na empresa são 
determinados os exames que os trabalhadores devem 
realizar. Os exames devem ser realizados em todos os 
colaboradores registrados na empresa. Assinale a 
alternativa incorreta: 
 

(A) Admissionais e demissionais somente. 

(B) Periódicos. 

(C) Mudança de Função. 

(D) Retorno ao Trabalho. 
 
 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Objetivos do exame pré-admissional. Assinale a alternativa 
incorreta: 
 

(A) Permitir diagnosticar doenças que contra-indiquem 
formalmente o trabalho. 

(B) Avaliar se o candidato pode trabalhar sem colocar em 
risco a própria saúde e a de seus companheiros de 
trabalho (classificar em APTO ou INAPTO). 

(C) Verificar a presença de qualquer anormalidade, mas 
sem o poder de indicar o tipo de serviço mais 
adequado. 

(D) Obedecer dispositivos legais. 
 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Objetivos do exame médico periódico. Assinale a 
alternativa incorreta: 
 

(A) Salvaguardar a saúde e a segurança no trabalho tanto 
do examinado como de seus companheiros de 
serviço. 

(B) Verificar as alterações da capacidade laborativa 
decorrentes de envelhecimento. 

(C) Verificar a presença de qualquer anormalidade. 

(D) Verificar se o trabalhador pode retornar ao trabalho na 
ocupação habitual (classificar como apto ou inapto). 

 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

“Suspensão no ar de pequenas gotas líquidas apreciáveis 
a olho nu, originados por ruptura mecânica de líquidos. 
Sua margem de tamanho está compreendida entre 2 e 60 
µm”. Assinale a alternativa correta: 

(A) Neblina. 

(B) Névoa. 

(C) Poeiras. 

(D) Fumos metálicos. 
 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em relação a Tenossinovite do Estilo Radial é incorreto 
afirmar: 

(A) Acomete mais frequentemente mulheres acima de 40 
anos de idade expostas a movimentos repetitivos de 
polegar. 

(B) O quadro clínico caracteriza-se por dor em projeção 
de processo estilóide do rádio com ou sem irradiação 
em projeção radial até o ombro. 

(C) O exame físico pode evidenciar tumefação na região 
afetada e sinal de Finkeltein positivo. 

(D) Resulta da constricção da bainha comum dos tendões 
do abdutor curto e extensor longo do polegar. 

 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre o novo Código de Ética Médica, em vigor desde 13 
de abril de 2010, é correto afirmar: 
 

(A) É vedado ao médico deixar de obter consentimento do 
paciente ou de seu representante legal após 
esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, 
salvo em caso de risco eminente de morte.  

(B) O médico tem direito de intervir, quando em função de 
auditor, assistente técnico ou perito, nos atos 
profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 
apreciação em presença do examinado.  

(C) O médico tem direito de assinar laudos periciais, 
auditoriais ou de verificação médico-legal quando não 
tenha realizado pessoalmente o exame. 

(D) É vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob 
sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo 
paciente ou familiar, para atender ordem judicial ou 
policial ou ainda para sua própria defesa. 



UNIMED GOIÂNIA                                                                                                         PS RECURSOS E SERVIÇOS PRÓPRIOS 2013 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As radiações ionizantes com menor poder de penetração 
são: 

(A) Radiações beta. 

(B) Radiações gama. 

(C) Raios X. 

(D) Radiações alfa. 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O termo “alexitimia” tem sido denominado na 
Psicopatologia do Trabalho para definir a idéia de: 

(A) Manifestações depressivas. 

(B) Distanciamento dos próprios sentimentos. 

(C) Sentimentos de insegurança. 

(D) Alterações de personalidade. 
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A ocorrência de gengivite crônica pode estar relacionada à 
exposição ocupacional a: 

(A) mercúrio. 

(B) cobre. 

(C) cromo. 

(D) zinco. 
 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A zoonose causada pela exposição ocupacional durante o 
trabalho em abatedouros e frigoríficos com manipulação 
de produtos de carne e atividades de ordenha e fabricação 
de laticínios é: 

(A) malária. 

(B) tuberculose. 

(C) brucelose. 

(D) tétano. 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O trabalho em turnos e o trabalho noturno podem 
acarretar, EXCETO: 
 

(A) alterações de ritmos biológicos. 

(B) alterações cardiovasculares. 

(C) distúrbios do apetite. 

(D) alterações respiratórias. 
 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A dosagem de ácido hipúrico na urina é um indicador 
biológico de exposição a: 
 

(A) tolueno. 

(B) benzeno. 

(C) tricloroetileno. 

(D) tetracloreto de carbono. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O parkinsonismo tem sido associado à exposição 
ocupacional ou ambiental a fungicidas contendo: 

(A) níquel. 

(B) benzeno. 

(C) arsênio. 

(D) manganês. 
 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

(A) calor excessivo. 

(B) radiações não ionizantes. 

(C) bismuto. 

(D) tetracloroetileno. 
 
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um indicador do nível de toxicidade aguda de uma 
substância é: 

(A) limite de tolerância. 

(B) dose letal 50. 

(C) potencial mutagênico. 

(D) potencial carcinogênico. 
 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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) monitoramento de emissão. 

(D) monitoramento ambiental. 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

NÃO são considerados acidentes do trabalho aqueles que ocorrem: 

(A) no local e horário de trabalho em decorrência de ato 
de pessoa privada da razão. 

(B) no local e horário de trabalho em decorrência de 
inundação. 

(C) no local e fora do horário de trabalho em decorrência 
de agressão. 

(D) fora do local de trabalho, viajando a serviço da 
empresa, mesmo por motivo de estudo. 

 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A dermatite de contato alérgica pode ser classificada, 
segundo a sua relação com o trabalho, como: 

(A) trabalho como causa necessária. 

(B) trabalho como fator de risco contributivo, mas não 
necessário. 

(C) trabalho como fator de risco adicional. 

(D) trabalho como provocador de distúrbio latente, mas 
não necessário. 


