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01. O tetracloreto de carbono pode ser utilizado em am-
biente hospitalar para pesquisa experimental. Quanto 
aos efeitos colaterais que esta substância pode causar 
à saúde, é INCORRETO afirmar que  

 
(A) pode causar fibrilação ventricular. 

(B) exposições a altas concentrações podem resultar 
em tontura, vertigem, incoordenação motora. 

(C) lesões hepáticas podem ocorrer mais frequente-
mente por inalação do vapor do que por inges-
tão do líquido. 

(D) provoca dor, em contato com os olhos, com lesão 
mínima da conjuntiva. 

(E) pode resultar em irritação e formação de bolhas 
quando em contato repetido com a pele. 

 

02. A respeito da Lei nº 8213/91, considere as possibili-
dades de acidentes descritas abaixo. 

 
I - Sofrido pelo segurado, na prestação espontânea 

de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar pre-
juízo ou proporcionar proveito, ainda que fora do 
local e horário de trabalho. 

II - Ocorrido no local e no horário de trabalho, devido 
a ofensa física intencional, inclusive de terceiros, 
por disputa não relacionada ao trabalho. 

III - Ocorrido no ambiente de trabalho, após o horário 
de trabalho e provocado por pessoa privada do 
uso da razão. 

 
Quais delas caracterizam acidente de trabalho? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03. Quanto a afastamento do trabalho, considere as afir-
mações abaixo. 

 
I - Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias conse-

cutivos, o segurado será encaminhado à perícia 
médica do Instituto Nacional do Seguro Social. 

II - Se concedido novo benefício decorrente da mesma 
doença dentro de sessenta dias, contado da ces-
sação do benefício anterior, a empresa fica deso-
brigada do pagamento relativo aos 15 primeiros 
dias de afastamento, prorrogando-se o benefício 
anterior. 

III - Se o segurado empregado, por motivo de doença, 
afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando 
à atividade no décimo-sexto dia, e se dele voltar a 
se afastar novamente, dentro de sessenta dias 
desse retorno, pela mesma doença, fará jus ao 
auxílio-doença, a partir da data do novo afasta-
mento. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

04. É solicitado ao médico do trabalho avaliar os funcioná-
rios da enfermagem, que irão ser transferidos para o 
noturno. As doenças abaixo relacionadas representam 
contra-indicação para o trabalho noturno, EXCETO 
uma delas. Assinale-a. 

 
(A) epilepsia 
(B) diabetes tipo 2 

(C) angina instável 

(D) depressão crônica 
(E) síndrome do cólon irritável com sintomas graves 
 

05. Qual é a medida mais importante que a empresa deve 
adotar para evitar lombalgia no ambiente de trabalho? 
 
(A) Seleção de pessoal. 

(B) Reabilitação precoce. 
(C) Técnicas de manuseio de carga. 

(D) Intervenção ergonômica. 

(E) Programa de condicionamento físico. 
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06. Sobre o fator acidentário de prevenção (FAP), está 
INCORRETO afirmar que 
 
(A) serão considerados, para o seu cálculo, somente os 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com 
afastamentos superiores a 15 dias, pois são os que 
oneram a previdência social. 

(B) consiste em um multiplicador variável, num intervalo 
contínuo de 0,5000 a 2,000. 

(C) está baseado nos índices de gravidade, frequência e 
custo dos acidentes de trabalho. 

(D) os índices de gravidade, frequência e custo serão 
multiplicados por pesos de 50, 30 e 15% respec-
tivamente. 

(E) as empresas serão comparadas dentro da respec-
tiva atividade econômica. 

 

07. Considere as avaliações dos candidatos à vaga de 
pessoa com deficiência, para o setor de higienização. 
Qual delas NÃO preenche os critérios de deficiência 
propostos pelo decreto 5.296/04? 
 
(A) Acuidade visual igual ou menor do que 0,05, no 

melhor olho, com a melhor correção óptica. 

(B) Perda auditiva bilateral, igual ou superior a 41dB, 
nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 
3000 Hz. 

(C) Amputação da falange distal do 5° quirodáctilo 
esquerdo. 

(D) Sequela de poliomielite com paresia de membro 
inferior esquerdo. 

(E) Colostomia após ressecção por neoplasia de cólon. 
 

08. Auxiliar de higienização de 30 anos, feminina, 3 filhos, 
IMC de 25 Kg/m², sedentária, ao realizar a retirada de 
lixo dos ambulatórios, iniciou com dor lombar, sem 
irradiação para membro inferior. Primeiro episódio. 
Considerando esses dados, a investigação diagnóstica 
mais indicada é 
 
(A) anamnese, inspeção de coluna lombar, verificação 

de contratura, realização de radiografia e eletroneu-
romiografia de membros inferiores. 

(B) anamnese, visando diagnóstico diferencial, lasegue, 
ressonância magnética. 

(C) radiografia, pois o quadro é compatível com lom-
balgia mecânica. 

(D) anamnese, flexão de tronco, lasegue e tomografia 
computadorizada. 

(E) anamnese, inspeção e palpação de coluna lombar, 
flexão de tronco, lasegue. 

 
 
 
 
 

09. Segundo o Código de Ética Médica, o médico pode re-
cusar-se a exercer sua profissão em instituição pública 
ou privada onde as condições de trabalho não sejam 
dignas ou possam prejudicar a saúde do paciente, bem 
como a dos demais profissionais. Nesse caso, deverá 
comunicar imediatamente sua decisão 
 
(A) à comissão de ética e ao Conselho Regional de 

Medicina. 

(B) à Delegacia Regional do Trabalho e ao Conselho 
Regional de Medicina. 

(C) ao Conselho Regional de Medicina. 
(D) ao Conselho Regional de Medicina e à Vigilância em 

Saúde do Trabalhador. 

(E) à comissão de ética e à Delegacia Regional do 
Trabalho. 

 

10. Conforme o novo Código de Ética Médica, as práticas 
descritas nas opções abaixo são vedadas ao médico, 
EXCETO 
 
(A) expedir documento médico sem ter praticado ato 

profissional que o justifique, que seja tendencioso 
ou que não corresponda à verdade. 

(B) permitir o manuseio e o conhecimento dos pron-
tuários, por pessoas não obrigadas ao sigilo 
profissional, quando sob sua responsabilidade. 

(C) usar formulários de instituições públicas para pres-
crever ou atestar fatos verificados na clínica privada. 

(D) recusar-se a realizar atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames 
de sua consciência. 

(E) deixar de elaborar prontuário legível para cada 
paciente. 
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11. As normas regulamentadoras nº 6 e nº 32 determi-
nam que os trabalhadores que exercem suas atividades 
na preparação, armazenamento e administração dos 
quimioterápicos antineoplásicos devem utilizar Equipa-
mentos de Proteção Individual. Assinale a alternativa 
que apresenta a listagem correta desses equipamentos. 
 
(A) Avental impermeável, com frente resistente e 

fechado nas costas, manga comprida e punho 
justo; máscara respiratória tipo PFF2, luvas, 
óculos de proteção e calçados fechados. 

(B) Avental de tecido, com frente resistente e fechado 
nas costas, manga comprida e punho justo; más-
cara respiratória tipo PFF2, luvas, óculos de pro-
teção e calçados fechados. 

(C) Avental impermeável, com frente resistente e 
fechado nas costas, manga comprida e punho 
justo; máscara respiratória tipo N95, luvas, óculos 
de proteção e calçados fechados. 

(D) Avental de tecido, com frente resistente e fechado 
nas costas, manga comprida e punho justo; más-
cara respiratória tipo N95, luvas, óculos de proteção 
e calçados fechados. 

(E) Avental de tecido; máscara respiratória tipo PFF2, 
óculos de proteção e calçados fechados. 

 

12. Dentre as atividades de limpeza e conservação em 
estabelecimentos de saúde, é vedada ao empregador 
 
(A) providenciar carro funcional destinado a guarda e 

transporte dos materiais e produtos indispensáveis 
à realização das atividades. 

(B) providenciar materiais e utensílios de limpeza que 
preservem a integridade física do trabalhador. 

(C) proibir a varrição seca nas áreas internas. 
(D) proibir o uso de adornos. 

(E) permitir o uso de calçados abertos com propés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Conforme a Norma Regulamentadora nº 32, é INCOR-
RETO afirmar que 
 
(A) é obrigatória a vacinação de todo trabalhador 

dos serviços de saúde contra tétano, difteria e 
hepatite B. 

(B) os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro-
cortantes são os responsáveis pelo seu descarte. 

(C) são vedados aos trabalhadores o reencape e a 
desconexão manual de agulhas. 

(D) os trabalhadores com feridas ou lesões nos mem-
bros superiores só podem iniciar suas atividades 
após avaliação médica obrigatória, com emissão de 
documento de liberação para o trabalho. 

(E) a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deve 
ser emitida em toda ocorrência de acidente envol-
vendo riscos biológicos, com ou sem afastamento 
do trabalhador. 

 

14. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as classes de fogo com os respectivos e-
xemplos. 
 
(1) Classe A - materiais que queimam na superfície e 

em profundidade.  
(2) Classe B – produtos que queimam somente na 

superfície. 
(3) Classe C – equipamentos elétricos. 

(4) Classe D – elementos pirofóricos. 
 
(  ) quadro de distribuição elétrica 

(  ) solventes 
(  ) móveis 

(  ) titânio 
 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 
 
(A) 4 – 3 – 2 – 1. 

(B) 4 – 1 – 2 – 3. 
(C) 3 – 1 – 2 – 4. 

(D) 4 – 2 – 1 – 3. 
(E) 3 – 2 – 1 – 4. 
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15. Paciente portador de síndrome de imunodeficiência ad-
quirida (SIDA) procura a emergência devido a dispneia 
há cerca de 1 semana, além de tosse seca. Os exames 
demonstram: radiografia de tórax com infiltrado infla-
matório instersticial bilateral sem outros achados; gaso-
metria arterial com hipoxemia e LDH sérica aumentada. 
O diagnóstico mais provável é  
 
(A) tuberculose pulmonar. 

(B) aspergilose pulmonar. 
(C) asma. 

(D) pneumonia bacteriana. 
(E) pneumonia por Pneumocystis carinii. 
 

16. As alternativas abaixo correspondem a casos em que o 
rastreamento do diabetes melito tipo 2 está indicado, 
EXCETO uma delas. Assinale-a. 
 
(A) indivíduos maiores de 45 anos 

(B) indivíduos com sobrepeso (IMC maior/igual 
25Kg/m2) 

(C) indivíduos com parente em 1º grau com diabetes. 

(D) mulheres em idade de procriar 
(E) mulheres com síndrome de ovários policísticos 

 

17. Com relação à asma relacionada ao trabalho (ART), 
marque a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Diferentemente das pneumoconioses, a ART afeta 

preferencialmente adultos jovens. 
(B) A ART engloba a asma ocupacional e a asma 

agravada pelo trabalho. 

(C) A ART pode ser causada por exposição a agentes de 
baixo e alto peso molecular e também por exposi-
ção a agentes irritantes, como amônia. 

(D) A duração da exposição é o fator mais importante 
na ART. 

(E) Pode-se suspeitar de ART em todo caso de asma 
com início ou piora na fase adulta. 

 

18. Com relação ao resfriado comum, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
(A) Apesar de ser uma doença autolimitada, é causa 

importante de ausência ao trabalho. 

(B) Pode ser causada por vários tipos de vírus, inclu-
sive o vírus da influenza. 

(C) Entre 10 a 40% dos casos são causados por 
rinovírus. 

(D) A sinusite bacteriana pode ocorrer após quadro 
agudo de resfriado. 

(E) O tratamento do resfriado comum costuma ser 
sintomático. 

 

 

19. Uma enfermeira do serviço de oncologia pediátrica 
vem ao exame periódico com queixa de cansaço fácil, 
insônia, perda de apetite e desmotivação para o 
trabalho e afazeres domésticos. Nega ter outros 
sintomas, usar drogas e ter ideação suicida. 
 
De acordo com o quadro acima, podemos afirmar que 
 
(A) a funcionária apresenta um quadro de depressão 

moderada. 
(B) a funcionária tem um quadro de depressão grave, 

embora não tenha risco de suicídio. 
(C) é obrigatório o uso de antidepressivo por, no 

mínimo, 6 meses. 

(D) está indicada somente psicoterapia, por ser um 
quadro de depressão moderada. 

(E) trata-se de um quadro depressivo, em que o efeito 
placebo dos antidepressivos é marcado. 

 
 

20. A NR 33 tem o objetivo de estabelecer requisitos míni-
mos para o trabalho em espaços confinados. Considere 
as afirmações abaixo com relação à NR 33. 
 
I - É permitida a realização de qualquer trabalho em 

espaços confinados de forma individual e isolada. 

II - Todo trabalhador que trabalhar em espaços con-
finados deve ser submetido a um exame médico 
específico e a uma avaliação psicossocial com a 
emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupa-
cional (ASO). 

III - A capacitação para trabalhos em espaços confi-
nados para trabalhadores e vigias autorizados 
deve possuir carga horária mínima de 40 horas e 
deve ser realizada anualmente.  

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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21. Considere as afirmações abaixo sobre a exposição de 
trabalhadores a radiações ionizantes. 
 
I - A série vermelha de nosso sangue é a mais direta-

mente afetada pelas radiações ionizantes. Por esta 
razão a legislação exige hemogramas semestrais 
para estes trabalhadores, com a finalidade de 
controle de exposição. 

II - Os linfócitos são células bem diferenciadas do nosso 
sistema hematopoiético, por isto são radiorresis-
tentes. 

III - Quanto mais diferenciadas forem as células de um 
tecido e menor for sua capacidade proliferativa, 
maior será sua radiorresistência. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

22. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 
(DORT) acometem um grande número de trabalhado-
res. Dor em coluna cervical, com irradiação para todo 
membro superior, hiperestesia de caráter migratório e 
testes de Adison e Roos positivos são compatíveis 
com qual enfermidade? 
 
(A) Síndrome miofascial. 

(B) Síndrome do manguito rotator. 
(C) Síndrome do desfiladeiro torácico. 

(D) Doença de Kienböck. 

(E) Síndrome do túnel de carpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. A NR 7 e a NR 9 do Ministério do Trabalho e do Emprego 
estabelecem parâmetros mínimos para execução do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambi-
entais (PPRA). Considere as afirmações abaixo. 
 
I - É obrigatório a toda pessoa física ou jurídica que 

admita funcionários sob o regime celetista elaborar 
e implementar o PCMSO. 

II - O PCMSO e o PPRA estabelecem parâmetros am-
pliados e diretrizes específicas para a prevenção 
de doenças e a segurança dos trabalhadores. 

III - É obrigatório que constem no Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO) os exames necessários ao 
trabalhador e seus respectivos resultados. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 

24. O diagnóstico de parkisonismo secundário é baseado 
em história clínica, ocupacional, achados em exames 
neurológicos e nas informações epidemiológicas sobre 
a presença de quadros semelhantes em outros traba-
lhadores. A exposição a todos os agentes neurotóxicos 
citados abaixo pode estar relacionada ao desenvolvi-
mento de parkinsonismo, EXCETO a exposição 

 
(A) ao dissulfeto de carbono. 
(B) ao metanol. 

(C) aos organofosforados. 
(D) ao etanol. 

(E) ao manganês. 
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25. O berílio é um metal alcalino duro, quebradiço, muito 
leve e excelente condutor térmico. É utilizado em larga 
escala na indústria atual, fazendo parte do bronze, 
em ligas metálicas com cobre, na indústria petrolífera 
e na produção de cerâmicas. Em relação à exposição 
ao berílio, considere as afirmações abaixo. 
 
I - O berílio é um metal altamente tóxico, sendo absor-

vido pela pele e pelos pulmões.  

II - A exposição ao berílio e a seus compostos está 
relacionada com o desenvolvimento de conjun-
tivite, dermatite, pneumonite e doença crônica 
granulomatosa. 

III - A dermatite é o efeito tóxico mais comum causado 
pela exposição a este metal. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


