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01. Mulher de 34 anos chega no ambulatório com dor 
torácica persistente na projeção do ictus cordi, que 
dura uma hora, piorando com crises de dor aguda 
inframamária esquerda que se mantém por um a 
dois segundos. A paciente apresenta-se agitada, 
referindo parestesias em extremidades e região 
perioral e sensação de sufocação e morte iminente. 
Não tem histórico de doenças prévias e não faz uso 
de medicação de uso contínuo. O exame físico foi 
normal, com níveis pressóricos normais. Qual a 
hipótese diagnóstica e melhor conduta diante do 
quadro clínico descrito? 

 
(A) Dor psicogênica. Iniciar com benzodiazepínico e 

liberar a paciente.  
(B) Dor de origem pulmonar (infecção respiratória). 

Iniciar com antibiótico e liberar a paciente. 
(C) Dissecção de aorta. Encaminhar a paciente para 

Emergência Hospitalar. 

(D) Dor cardíaca (angina). Encaminhar a paciente 
para a Emergência Hospitalar. 

(E) Dor de origem gastroesofágica. Iniciar com inibidor 
de bomba de prótons e liberar a paciente. 

 

02. Em relação à NR-18, que trata das condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando os itens às suas respectivas descrições 
e/ou características. 

 
(1) Andaime geral 
(2) Andaime em balanço 
(3) Balancim 
(4) Anteparo 
(5) Ancoragem 

 
(  ) Equipamento que permite a utilização por apenas 

uma pessoa. 

(  ) Plataforma para trabalhos em alturas, elevadas 
por estrutura provisória ou dispositivo de susten-
tação. 

(  ) Designação das peças que servem para proteger 
ou resguardar alguém ou alguma coisa. 

(  ) Sistema de fixação entre a estrutura da torre da 
grua e a edificação. 

(  ) Andaime fixo, suportado por vigamento em 
balanço. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 
(B) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 

(C) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
(D) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. 

(E) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
 

03. O que significa o princípio da equidade no Sistema 
Único de Saúde? 

 
(A) Cada cidadão deve ser percebido como um todo 

indivisível e integrante de uma comunidade, em 
um município. 

(B) Todo cidadão é igual perante o SUS e deve ser 
atendido conforme suas necessidades. 

(C) Garantia de atenção à saúde a todo cidadão, sem 
qualquer tipo de discriminação. 

(D) A preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física. 

(E) Direito à informação sobre a própria saúde, bem 
como conhecimento de todo tratamento proposto. 

 

04. Em relação ao tabagismo, marque V (verdadeiro) 
ou F (falso) para as afirmações abaixo. 

 
(  ) No Brasil, os percentuais de tabagistas caíram, 

sendo que negros e pardos são mais suscetíveis 
ao consumo do tabaco. 

(  ) A maioria dos fumantes começa antes dos 15 anos, 
tendo como consequência diminuição da expectativa 
de vida. 

(  ) Uma intervenção breve do profissional de saúde 
produz taxas de cessação importantes, consta-
tando-se que o conselho do médico aumenta em 
66% a probabilidade de o paciente parar de fumar. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – V. 
(B) F – V – V. 
(C) V – F – F. 
(D) F – V – F. 
(E) V – F – V. 

 

05. Qual das alternativas abaixo NÃO é considerada uma 
ação para evitar a transmissão de uma doença respira-
tória como a tuberculose pulmonar?  

 
(A) Isolamento do paciente. 
(B) Tratamento adequado. 

(C) Identificação rápida da patologia. 
(D) Restrição de visitas ao paciente. 

(E) Utilização de máscara cirúrgica no paciente. 
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06. O Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente, implantado em uma rede de 
hospitais-sentinela, para prevenção de danos na assis-
tência à saúde, monitorando os medicamentos associa-
dos a um percentual de riscos elevados para danos 
graves. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre dispõe de 
uma lista de medicamentos/classes terapêuticas de alta 
vigilância. No que se refere aos itens incluídos nessa 
lista, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Antibióticos de última geração 

(B) Nutrição parenteral 
(C) Warfarina 

(D) Insulina 

(E) Eletrólitos concentrados 
 

07. Com relação ao manejo do trabalhador exposto a 
doenças transmissíveis, considere as condutas indicadas 
abaixo. 

 
I - O trabalhador com tuberculose ativa deve ser 

afastado do trabalho até não ser mais infectante. 
No caso de viragem do teste de Mantoux não há 
necessidade de afastamento. 

II - O trabalhador suscetível exposto a paciente com 
caxumba deve afastar-se do trabalho do décimo 
segundo dia após a primeira exposição até o 
vigésimo sexto dia após a última exposição. 

III - O trabalhador suscetível exposto a paciente com 
rubéola deve afastar-se do trabalho do décimo 
segundo dia após a primeira exposição até o 
vigésimo sexto dia após a última exposição. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. No que se refere a Lesões de Esforço Repetitivo 
(LER/DORT), numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira, associando os diagnósticos com seus 
respectivos fatores de risco. 

 
(1) Epicondilite lateral 

(2) Tenossinovite de Quervain 

(3) Epicondilite medial 
(4) Dor em ombro 

(5) Cervicalgia 
 

(  ) preensão prolongada de objetos com o punho na 
posição estabilizado em flexão dorsal 

(  ) flexão cervical acentuada por períodos prolongados 

(  ) abdução dos membros superiores acima dos 
ombros associada à força 

(  ) carregamento de peso acima de 20 quilos 
(  ) movimentos repetitivos com desvio ulnar do 

punho  
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 
(B) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. 
(C) 3 – 5 – 4 – 2 – 1. 
(D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2. 
(E) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 

 

09. São consideradas insalubres atividades desenvol-
vidas por trabalhadores que se expõem a fatores 
de risco acima dos limites de tolerância previstos 
em lei. Com relação a isso, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Limite de tolerância é a concentração ou intensi-

dade máxima ou mínima, relacionada com a natu-
reza e o tempo de exposição ao agente, que não 
causará dano à saúde do trabalhador, durante 
sua atividade laboral. 

II - No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, para efeito salarial, a percepção é 
cumulativa. 

III - O exercício de trabalho em condições de insalu-
bridade assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional incidente sobre o salário do trabalhador. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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10. Sobre a NR-09, que trata do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - É obrigatória a elaboração e implementação do 

PPRA por parte de todos empregadores e institui-
ções que admitem trabalhadores. 

II - A elaboração, implementação, acompanhamento 
e avaliação do PPRA somente devem ser feitos 
pelo Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 

III - O PPRA deverá conter, no mínimo, planejamento 
anual com metas, prioridades e cronograma; 
estratégia, metodologia de ação; registro, manu-
tenção e divulgação de dados; periodicidade e 
forma de avaliação do desenvolvimento. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

11. Dados estatísticos de países industrializados apontam as 
dermatoses ocupacionais como o grupo mais frequente 
entre as doenças profissionais (Adams, 1981; Emmett, 
1983). Sobre as dermatoses ocupacionais, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Em alguns casos, dermatoses ocupacionais podem 

ocasionar incapacidade laboral temporária, 
exigindo muitos meses de afastamento da expo-
sição ao agente causal, mas o retorno às ativi-
dades laborativas sempre é possível. 

(B) Dermatose ocupacional é toda alteração da pele, 
mucosas e anexos direta ou indiretamente causada 
por aquilo que for utilizado na atividade profissio-
nal ou exista no ambiente de trabalho. Dermato-
ses preexistentes, mantidas ou agravadas no 
ambiente de trabalho, não são consideradas 
ocupacionais. 

(C) No ambiente hospitalar, são importantes causadores 
de dermatite de contato por EPI, fatores como: 
uso de luvas quando as mãos já se acham irritadas; 
luvas de tamanho inadequado, furadas ou rasgadas; 
sudorese excessiva dos trabalhadores de saúde. 

(D) As disidroses, grupo bastante comum de derma-
toses ocupacionais, são erupções vesiculares 
agudas, recorrentes ou crônicas, que podem 
atingir as faces laterais dos dedos das mãos e dos 
pés, palmas e plantas, de etiologia variada como 
disidrose de contato, por atopia, sensibilização 
ao níquel e outras. 

(E) Miliária, eritema abigne, intertrigo e urticária pelo 
calor, embora sejam doenças dermatológicas 
bastante prevalentes em trabalhadores de ambien-
tes muito quentes, não são enquadradas no grupo 
das dermatoses ocupacionais. 

12. O médico do trabalho, como em qualquer outra especia-
lidade, enfrenta frequentemente dilemas éticos durante 
o exercício de sua atividade. Considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - O Médico do Trabalho pode divergir de opinião 

sobre atestado fornecido por colega sobre afas-
tamento do trabalho e período de tempo, estabe-
lecendo sua própria opinião clínica, mas isto só 
pode ser feito após o exame do paciente. 

II - Os médicos somente podem fornecer atestados 
com o diagnóstico codificado ou não, por justa 
causa, exercício de dever legal, solicitação do 
próprio paciente ou de seu representante legal. 

III - Se o paciente solicitar a colocação do código 
da Classificação Internacional de Doenças (CID) 
em atestado médico, deverá expressar essa concor-
dância no atestado. 

IV - Não é necessário título de especialista em Medicina 
do Trabalho para fornecimento de Atestado de 
Saúde Ocupacional (ASO), mas essa exigência 
existe, no que se refere à elaboração do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

V - Médico que presta assistência ao trabalhador, 
quando solicitado pelo paciente, por dever ético, 
é obrigado a fornecer atestado médico para perícia 
do INSS, inclusive em Urgências, Emergências e 
Pronto Atendimentos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 05/2013  PS 54 – MÉDICO DO TRABALHO I 

 Pág. 6 

 

 

13. Baseando-se nas recomendações de vacinação em 
profissionais de saúde do Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC), assinale com V (verdadeiro) ou 
F (falso) as associações abaixo. 

 
(  ) Sarampo, caxumba, rubéola: todos os trabalhadores 

da saúde nascidos durante ou após 1957 precisam 
de evidência presuntiva de imunidade ou docu-
mentação de, pelo menos, uma dose de MMR, 
ou de presença da doença no passado. Confir-
mação laboratorial de imunidade não é evidência 
presuntiva. 

(  ) Hepatite B: se a série vacinal é interrompida após 
a primeira dose, a segunda dose deve ser admi-
nistrada logo que possível, devendo a terceira do-
se ser distanciada da segunda por um intervalo 
de, pelo menos, 8 semanas. 

(  ) Influenza: administrada a vacina, a imunidade 
protetora surge 24 a 72 horas após. Embora muito 
raramente, por se tratar de vírus vivo atenuado, 
algumas pessoas podem desenvolver influenza 
vacinal. 

(  ) Varicela: documentação de duas doses da vacina 
com, pelo menos, 28 dias de intervalo, história de 
varicela ou herpes zoster com base no diagnóstico 
médico, evidência laboratorial de imunidade ou a 
confirmação laboratorial da doença, constituem-se 
evidências suficientes de imunidade à varicela em 
profissionais de saúde. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F – V. 
(B) F – V – F – F. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – V – V. 
(E) V – V – F – V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. A NR-33 estabelece os requisitos mínimos para identifi-
cação de espaços confinados e o reconhecimento, 
avaliação, monitoramento e controle dos riscos 
existentes, de forma a garantir permanentemente a 
segurança e saúde dos trabalhadores que interagem 
direta ou indiretamente nesses espaços. De acordo 
com a NR-33, numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira, associando as atribuições aos respec-
tivos responsáveis. 

 
(1) Identificar os espaços confinados existentes no 

estabelecimento. 
(2) Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada 

as situações de risco para segurança e saúde de 
terceiros que sejam do seu conhecimento. 

(3) Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho 
quando necessário. 

(4) Ordenar o abandono do espaço confinado sempre 
que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, 
sintoma, queixa, condição proibida, acidente ou 
outra situação não prevista. 

(5) Avaliar aptidão para espaço confinado, conforme 
disposto na NR-07 e NR-31. 

 
(  ) empregador 

(  ) trabalhador 

(  ) médico 
(  ) supervisor de entrada 

(  ) vigia 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 

(A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
(B) 1 – 2 – 5 – 3 – 4. 

(C) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 
(D) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 

(E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 
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15. No que se refere à avaliação da Perda Auditiva Induzida 
por Ruído (PAIR), assinale a alternativa INCORRETA, 
de acordo com a NR-15. 

 
(A) Além dos sintomas auditivos, dificuldade de com-

preensão da fala, zumbido e intolerância a sons 
intensos, o trabalhador portador de PAIR também 
pode apresentar queixas como cefaleia, tontura, 
irritabilidade e problemas digestivos. 

(B) O limite de tolerância para ruído do tipo impacto 
será de 130dB(A). 

(C) A principal característica da PAIR é não produzir 
perda maior que 40dB(NA) nas frequências altas 
e 75dB(NA) nas baixas. 

(D) A progressão da perda auditiva decorrente da 
exposição crônica é maior nos primeiros 10 a 15 
anos e tende a diminuir com a piora dos limiares. 

(E) O primeiro sinal de PAIR é um rebaixamento no 
limiar audiométrico de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz. 
No início da perda, a média dos limiares de 500, 
1.000 e 2.000 Hz é melhor do que a média de 
3.000, 4.000 ou 6.000 Hz. O limiar de 8.000 Hz 
tem que ser melhor do que o pior limiar. 

 

16. Homem de 25 anos, negro, solteiro, instrução funda-
mental, ajudante em uma pequena empresa de cerâ-
micas, queixa-se de dores abdominais em cólica, falta 
de apetite, náuseas e obstipação intestinal há 3 dias. 
Ao exame físico, tem-se: peso 70Kg, altura 1,75m, afebril, 
bom aspecto geral, fáscies atípica, mucosas hipoco-
radas. Na oroscopia apresentava dentes em mau 
estado de conservação e presença de linha escura em 
gengiva da arcada dentária de canino inferior. Ausculta 
pulmonar e cardíaca sem alterações. Pulso 76bpm, 
P.A. 125/70 mmHg. Abdome doloroso à palpação no 
mesogástrio.  
 
Diante deste caso, assinale a melhor hipótese diag-
nóstica. 

 

(A) Hidrargirismo 
(B) Intoxicação por arsênio 
(C) Benzenismo 
(D) Intoxicação por cádmio 
(E) Saturnismo 
 

17. Sobre a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional 
(PEP) usada na redução da transmissão do HIV, assi-
nale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) É direito do profissional se recusar a realizar a 

quimioprofilaxia ou outros procedimentos neces-
sários pós-exposição. 

(B) O prazo máximo para início de PEP é de até 24h 
após o acidente. 

(C) A duração da quimioprofilaxia é de 28 dias. 
(D) A nevirapina é contraindicada como profilaxia 

antirretroviral. 
(E) O esquema padrão de AZT (zidovudina) associado 

a 3TC (lamivudina) está indicado para a maioria 
das exposições. 

18. No que se refere aos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 
considere as afirmações abaixo, de acordo com a NR-04. 

 
I - Para fins de dimensionamento, os canteiros de 

obras e as frentes de trabalho com menos de 1 
(um) mil empregados e situados no mesmo estado, 
território ou Distrito Federal não serão considerados 
como estabelecimentos, mas como integrantes da 
empresa de engenharia principal responsável, a 
quem caberá organizar os Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. Neste caso, os técnicos de segurança 
do trabalho e auxiliares de enfermagem do traba-
lho poderão ficar centralizados. 

II - A empresa que contratar outras firmas para 
prestarem serviços em seu estabelecimento pode 
constituir SESMT comum para assistência aos 
empregados das contratadas, sob gestão própria, 
desde que previsto em Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho. 

III - Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de 
saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos 
similares com mais de 500 (quinhentos) empre-
gados deverão contratar um enfermeiro em tempo 
integral. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

19. No que se refere aos requisitos mínimos de conforto 
dos assentos utilizados nos postos de trabalho, assinale 
a alternativa INCORRETA, de acordo com a NR-17. 

 
(A) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à 

natureza da função exercida. 

(B) Pouca ou nenhuma conformação na base do 
assento. 

(C) Base frontal arredondada. 

(D) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo 
para proteção da região lombar. 

(E) Mecanismo ajustável à região cervical. 
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20. Considere as afirmações abaixo sobre a inclusão de 
pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho. 

 

I - A inserção de PCD em empregos públicos, mediante 
concurso, é apoiada por uma equipe multiprofis-
sional. 

II - A comprovação da condição de PCD pode ser feita 
por laudo médico, emitido pelo médico do trabalho 
da empresa.  

III - A condição de PCD pode ser comprovada por 
certificado de reabilitação profissional, emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

21. No processo de constituição de diferentes agravos 
mentais identificados em Psicopatologia do Trabalho, a 
fadiga é especialmente central em três síndromes. 
Quais são elas? 

 

(A) Transtorno cognitivo leve, neurastenia e transtorno 
de adaptação. 

(B) Transtorno de adaptação, neurastenia, esgota-
mento profissional (burnout). 

(C) Neurastenia, transtorno do ciclo vigília-sono não 
orgânico e esgotamento profissional (burnout). 

(D) Transtorno cognitivo leve, neurastenia e esgota-
mento profissional (burnout). 

(E) Transtorno de adaptação, transtorno cognitivo leve 
e transtorno do ciclo vigília-sono não orgânico. 

 

22. Considere as afirmações sobre avaliação da infecção 
tuberculosa em profissionais da saúde através da Prova 
Tuberculínica (PT). 

 
I - Quando a PT for < 10 mm, repetir em uma a três 

semanas para avaliação do efeito booster. 
II - Quando o efeito booster for positivo, não é 

necessário repetir a PT. 

III - Nos profissionais da saúde infectados pelo HIV 
é contraindicado fazer a PT. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

23. De acordo com a NR-32, com relação à possibilidade 
de exposição acidental aos agentes biológicos, NÃO 
deve constar no PCMSO 

 
(A) os procedimentos a serem adotados para diag-

nóstico, acompanhamento e prevenção da soro-
conversão e das doenças. 

(B) a transmissibilidade, patogenicidade e virulência 
do agente. 

(C) as medidas para descontaminação do local de 
trabalho. 

(D) o tratamento médico de emergência para os 
trabalhadores. 

(E) a relação dos estabelecimentos de saúde que 
podem prestar assistência aos trabalhadores. 

 

24. Das patologias abaixo citadas, qual NÃO é contraindi-
cação para o trabalho noturno? 

 
(A) Anemia falciforme. 
(B) Epilepsia em uso de medicação. 

(C) Hipertensão arterial em uso de múltiplas medi-
cações. 

(D) Tumores malignos. 

(E) Diabetes dependente de insulina. 
 

25. A partir de 31 de março de 2007, além da CAT, a 
caracterização de um benefício acidentário pode ser 
feita pelo(s) nexo(s) 

 
I - profissional ou do trabalho, que está fundamentado 

nas associações entre as patologias e exposições 
constantes das listas A e B, do anexo II, do Decreto 
3.048/99. 

II - técnico epidemiológico, aplicável quando houver 
significância estatística da associação entre o 
código da Classificação Internacional de Doenças 
(CID) e o de Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE). 

III - individual, por doença equiparada a acidente de 
trabalho, decorrente de acidentes de trabalho 
típico ou de trajeto, bem como de condições 
especiais do trabalho. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 


