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01. Para a avaliação do nexo de uma patologia com o 
trabalho, é fundamental o conhecimento das doenças 
profissionais e das doenças do trabalho. Com base nessa 
relação, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A intoxicação por chumbo é um exemplo de pato-

logia do grupo II da classificação de Schilling. 

(B) As doenças profissionais, excetuando-se apenas as 
contidas no grupo III da Classificação de Schilling, 
podem se desenvolver completamente sem a influên-
cia do trabalho. 

(C) A silicose não pode ser classificada como doença 
profissional. 

(D) No grupo I da classificação de Schilling, estão as 
doenças em que o trabalho é provocador de um 
distúrbio latente ou agravador de doença já esta-
belecida ou preexistente. 

(E) A bissinose é um exemplo de patologia classificada 
no grupo I da classificação de Schilling. 

 

02. NÃO se equipara a acidente do trabalho, de acordo 
com a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, o acidente 
sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, 
em consequência de 

 
(A) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo prati-

cado por terceiro ou companheiro de trabalho. 
(B) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 

motivo de disputa relacionada ao trabalho. 

(C) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia 
de terceiro ou de companheiro de trabalho. 

(D) ato de pessoa privada do uso da razão. 
(E) ato de vandalismo, depredação e saque. 

 

03. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os metais aos respectivos sinais e/ou sintomas 
encontrados em quadros de intoxicação. 

 
(1) Arsênio 
(2) Cádmio 
(3) Cromo 
(4) Manganês 

 
(  ) Hiperceratose palmar e plantar, hiperpigmentação 

da pele 

(  ) Proteinúria, fraturas patológicas 

(  ) Úlceras de pele, perfuração do septo nasal 
(  ) Alterações comportamentais, parkinsonismo 

secundário 
 

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

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

04. Paciente do sexo masculino, 50 anos de idade, foi 
encaminhado ao Ambulatório de Doenças do Trabalho 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
No documento de referência, lia-se: paciente trabalha 
há 10 anos em uma pequena refinaria de metais não 
ferrosos. Apresenta quadro insidioso de mal-estar, 
fadiga, perda de peso, dores musculares e dor abdominal 
em cólica. Ao exame físico, aferiu-se pressão arterial de 
160x100mmHg e verificou-se a presença de linha 
azulada em bordo gengival. 
Diante dos elementos acima apresentados, a hipótese 
diagnóstica que motivou o encaminhamento desse 
paciente foi intoxicação por 

 
(A) Alumínio. 
(B) Chumbo Inorgânico. 
(C) Cobre. 
(D) Benzeno. 
(E) Mercúrio. 

 

05. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 (NR-5), 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

 
(A) deve eleger seu presidente entre os representantes 

dos empregados titulares.  
(B) deve realizar, periodicamente, verificações nos am-

bientes e condições de trabalho, visando a correção 
e a implementação de medidas de segurança em 
todas situações que venham a trazer riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores. 

(C) deve conferir, a seus membros eleitos, mandato com 
duração de um ano, não sendo permitida a reeleição. 

(D) deve fazer reuniões ordinárias mensais, de acordo 
com calendário preestabelecido. 

(E) pode ter seu número de representantes reduzido 
antes do término do mandato de seus membros, 
nos casos em que houver redução do número de 
empregados da empresa.  

 

06. Assinale a alternativa que NÃO apresenta pessoa 
considerada portadora de deficiência, para fins de 
Reserva Legal de Cargos ou Lei de Cotas. 

 
(A) Homem, 48 anos de idade, após realização de 

cirurgia de nefrectomia à direita secundária a 
carcinoma de células claras. 

(B) Mulher, 50 anos de idade, colostomizada após 
exérese de carcinoma de cólon. 

(C) Homem, 56 anos de idade, histórico de traumatismo 
craniano na infância, com perda auditiva superior a 
41 decibéis (dB) aferida nas frequências de 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz, 3.000Hz, 6.000Hz e 8.000Hz. 

(D) Mulher, 32 anos de idade, portadora de retinopatia, 
com acuidade visual de 0,04 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica.  

(E) Homem, 34 anos de idade, com amputação congê-
nita de um dos dedos da mão direita, secun-
dária à síndrome da banda amniótica. 
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07. Em relação ao tema violência no trabalho, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O trabalho tem pouca importância na constituição 

identitária. 
(B) Entre as manifestações de violência no local de 

trabalho, a intimidação, os constrangimentos, as 
ameaças e o abuso de poder são responsáveis por 
estresse laboral, mas não alteram absenteísmo. 

(C) O ambiente de trabalho pode tanto ser gerador de 
sofrimento, como indutor de crescimento pessoal e 
desenvolvimento psíquico. 

(D) Assédio moral é uma conduta eventual, inintencional 
e infrequente, que ocorre no ambiente de trabalho 
e que visa diminuir, humilhar, constranger, desqua-
lificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um 
grupo. 

(E) Em relação às variáveis relacionadas ao trabalho, 
temos a excessiva carga de trabalho, seja esta 
física ou mental, mas não a escassez de trabalho. 

 

08. Em relação aos benefícios de aposentadoria da Previ-
dência Social, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira, associando os tipos de aposentadorias às 
suas respectivas características. 

 
(1) Aposentadoria por invalidez  
(2) Aposentadoria por idade 
(3) Aposentadoria por tempo de serviço 
(4) Aposentadoria especial 

 
(  ) Segurados trabalhadores rurais têm limites de 

carência reduzidos para requerer esse benefício. 

(  ) Pode ser devida ao segurado que está ou não em 
gozo de auxílio-doença. 

(  ) É devida ao contribuinte individual somente quando 
se tratar de cooperado filiado a cooperativa de 
trabalho ou de produção. 

(  ) A professora poderá requerer essa aposentadoria 
após 25 anos de efetivo exercício em funções de 
magistério. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Com relação ao diagnóstico de intoxicação ocupacional 
por chumbo e de acordo com a NR-7, o valor de referên-
cia (VR) sérico do chumbo inorgânico é de até ________. 
As dosagens de ácido delta-aminolevulínico e de 
zincoprotoporfirina na urina são indicadores biológicos 
para intoxicação por __________. Esses dois indicadores 
podem mostrar exposição excessiva e __________ 
significado clínico ou toxicológico próprio.  

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) 100ug/100mL – chumbo tetraetila – não têm 

(B) 60ug/100mL – chumbo inorgânico – não têm 

(C) 60ug/100mL – chumbo tetraetila – têm 
(D) 40ug/100mL – chumbo inorgânico – têm 

(E) 40ug/100mL – chumbo tetraetila – não têm 
 

10. Em relação a sigilo, registros e atestados médicos, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - É vedado ao médico revelar informações confiden-

ciais obtidas quando do exame médico de trabalha-
dores, salvo se solicitado por dirigente da empresa 
ou instituição. 

II - Quando requisitado judicialmente, o prontuário 
será disponibilizado ao perito médico nomeado 
pelo juiz. 

III - Somente aos médicos que trabalham em urgências 
e emergências é facultada a emissão de atestado 
médico de afastamento do trabalho, sendo sufi-
ciente o registro do tempo sugerido em boletim de 
atendimento, que será fornecido ao paciente.  

 
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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11. Sobre a higienização das mãos no controle de infecções 
relacionadas à assistência à saúde, assinale a alterna-
tiva que NÃO está de acordo com as recomendações 
internacionais de segurança do paciente. 

 
(A) A higienização das mãos concorre para a redução 

da morbidade e mortalidade dos pacientes. 

(B) Vírus, bactérias e fungos, particularmente leveduras, 
podem ser transmitidos pelas mãos dos profissionais 
de saúde. 

(C) As mãos dos profissionais de saúde podem adquirir 
microrganismos multirresistentes por meio de con-
tato com o meio ambiente ou superfícies próximas ao 
paciente. 

(D) O principal problema da higienização das mãos é a 
negligência da prática. 

(E) A higienização de mãos com sabonete comum não 
remove a microbiota transitória, não sendo suficiente 
para a maioria das atividades práticas nos serviços 
de saúde. 

 

12. O Serviço de Saúde Ocupacional de uma empresa 
decidiu incluir uma avaliação de risco cardiovascular no 
exame médico periódico de todos os seus funcionários.  
Assinale a alternativa em que todos os itens são consi-
derados para o Escore de Framingham, utilizado na 
realização dessa avaliação. 

 
(A) Valores dos triglicerídios, tabagismo ativo, hiper-

tensão arterial. 
(B) Sexo masculino, insuficiência renal, diabetes. 

(C) Valores da Proteína C reativa, pressão sistólica, 
história de evento cardiovascular. 

(D) Idade, tabagismo ativo, valores de colesterol total. 

(E) Diabetes, valores do colesterol HDL, hipotireoi-
dismo. 

 

13. O Médico do Trabalho atende funcionário com diag-
nóstico confirmado de caxumba, que trabalha como 
técnico de enfermagem em uma ala de internação de 
adultos. 
Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta a conduta 
médica mais adequada para este caso? 
 
(A) Afastar o funcionário do trabalho até o terceiro dia 

após o aparecimento da parotidite. 

(B) Afastar do trabalho todos os colegas suscetíveis, 
do décimo segundo dia após a primeira exposição 
até o vigésimo sexto dia após a última exposição. 

(C) Prescrever imunoglobulina para todas as pessoas 
que trabalham no setor. 

(D) Aguardar 12 dias para vacinar os contactantes que 
não desenvolveram a doença.  

(E) Vacinar imediatamente todos os funcionários do 
setor.  

 
 

14. Um hospital apresenta índice de tabagismo de 12% 
entre os seus funcionários. Buscando melhorar esse 
indicador, a instituição resolveu implantar um programa 
de cessação do tabagismo. Com base nessa informa-
ção, considere as afirmações abaixo. 

 
I - A criação de fumódromos no local de trabalho é 

uma estratégia com alto impacto no abandono do 
hábito de fumar.  

II - As intervenções em grupo e a terapia cognitivo-
comportamental são pouco efetivas no processo de 
abandono do hábito de fumar. 

III - Clonidina e nortriptilina são alternativas de trata-
mento medicamentoso visando a cessação do 
tabagismo. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

15. Homem de 48 anos, com diagnóstico de asma, consulta 
com queixa de tosse, falta de ar e chiado no peito. O 
quadro iniciou há três dias, após resfriado, piorando 
desde então, a ponto de impossibilitá-lo de trabalhar, 
mesmo com o uso de salbutamol spray. 
Ao exame físico, o paciente está afebril, e a ausculta 
pulmonar revela apenas sibilos expiratórios disseminados 
e discreto esforço respiratório. 
Dentre as alternativas abaixo, a melhor conduta para 
este caso é a prescrição de 

 
(A) nebulização com fenoterol + amoxicilina. 

(B) nebulização com fenoterol + prednisona. 
(C) prednisona + amoxicilina. 

(D) nebulização com fenoterol + loratadina. 

(E) prednisona + teofilina. 
 

16. Mulher, 46 anos, auxiliar administrativa, tem diagnós-
tico de fibromialgia há vários anos. Consulta médico 
do trabalho por apresentar queixa de piora das dores 
generalizadas nos últimos dias, mesmo com o uso de 
amitriptilina 25mg à noite, prescrita há vários anos.  
Dentre as opções abaixo, qual medicamento NÃO deve 
ser prescrito no manejo dessa patologia? 

 
(A) Prednisona.  
(B) Duloxetina.  
(C) Pregabalina 
(D) Ciclobenzaprina. 
(E) Tramadol. 
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17. Em relação à Perda Auditiva Induzida por Níveis de 
Pressão Sonora Elevados (PAINPSE), é correto afirmar 
que 

 
(A) a perda auditiva não tende a progredir, uma vez 

cessada a exposição. 

(B) é uma perda auditiva reversível. 
(C) acomete o conduto auditivo externo, sendo uma 

perda auditiva do tipo condutiva. 

(D) a perda auditiva tem instalação rápida. 
(E) a perda é sempre unilateral. 

 

18. No que diz respeito aos artigos 25 e 26 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, referentes aos períodos de 
carência de contribuições para que o segurado da 
Previdência Social faça jus ao benefício, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Para auxílio-doença previdenciário, são necessárias 

10 contribuições. 
(B) O auxílio-doença acidentário não necessita período 

de carência. 
(C) No caso de aposentadoria por invalidez, são neces-

sárias 10 contribuições. 

(D) No caso de aposentadoria por idade, são necessá-
rias 120 contribuições. 

(E) O auxílio-doença previdenciário não necessita 
período de carência. 

 

19. Tendo em vista o que determina a NR-32, do Ministério 
do Trabalho, no item 32.4, que trata das radiações 
ionizantes, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O empregador é dispensado de realizar monitori-

zação das áreas com instalação radioativa; apenas 
a monitorização individual é necessária. 

(B) A condição de gestante de uma trabalhadora não 
contraindica a realização de atividade com exposição 
à radiação ionizante. 

(C) O prontuário clínico individual dos trabalhadores 
expostos à radiação ionizante deve ser conservado 
por 30 anos, após o término de sua ocupação. 

(D) Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, 
os dosímetros devem ser encaminhados para 
leitura, no prazo máximo de 12 horas. 

(E) No Serviço de Medicina Nuclear, não é obrigatória 
a instalação de sistemas exclusivos de exaustão. 

 

20. Qual das opções abaixo NÃO representa uma ferra-
menta utilizada em ergonomia? 

 
(A) OWAS. 
(B) NIOSH. 
(C) RULA. 
(D) WEBER. 
(E) REBA. 

21. Após um acidente com exposição a material bioló-
gico, em que o acidentado possui anti-HBs <10UI/mL, 
qual, dentre as situações abaixo, aumentaria o risco 
de soroconversão para hepatite B? 

 
(A) O paciente-fonte do acidente apresentar anti-HBs 

>1000UI/mL. 

(B) O paciente-fonte do acidente apresentar anti-HBe 
reagente. 

(C) O paciente-fonte do acidente apresentar anti-HBs 
<10UI/mL. 

(D) O paciente-fonte apresentar anti-HBc reagente. 
(E) O paciente-fonte do acidente apresentar HBeAg 

reagente. 
 

22. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso 
do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do 
aviso-prévio trabalhado ou indenizado, garante à 
empregada gestante a estabilidade provisória prevista 
na alínea b, do inciso II, do art. 10, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Em relação à gestante, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A empregada gestante tem direito à licença-mater-

nidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo 
do emprego e do salário. 

(B) Os períodos de repouso, antes e depois do parto, 
poderão ser aumentados em duas semanas cada 
um, mediante atestado médico. 

(C) Em caso de parto antecipado, a mulher não terá 
direito aos 120 (cento e vinte) dias de licença. 

(D) É garantida à empregada, durante a gravidez, sem 
prejuízo do salário e demais direitos, a transferência 
de função, quando as condições de saúde o exigirem, 
sendo assegurada a retomada da função anterior-
mente exercida logo após o retorno ao trabalho. 

(E) É garantida à empregada dispensa do horário de 
trabalho pelo tempo necessário para a realização 
de, no mínimo, seis consultas médicas e demais 
exames complementares. 

 

23. Com relação ao manejo de quimioterápicos antineoplá-
sicos por trabalhadoras gestantes e nutrizes, compete 
ao empregador 

 
(A) solicitar que essas funcionárias assinem uma decla-

ração se responsabilizando, caso não queiram se 
afastar da unidade em que trabalham. 

(B) permitir que essas funcionárias apenas transportem 
os quimioterápicos. 

(C) permitir que essas funcionárias apenas preparem 
os quimioterápicos. 

(D) afastar essas trabalhadoras das atividades com 
risco de exposição aos quimioterápicos. 

(E) permitir que essas trabalhadoras apenas administrem 
os quimioterápicos. 
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24. Qual das ações abaixo NÃO faz parte das seis metas 
internacionais de segurança do paciente? 

 
(A) Identificar os pacientes corretamente. 

(B) Melhorar a efetividade da comunicação entre 
profissionais da assistência. 

(C) Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados 
de saúde. 

(D) Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes 
de quedas. 

(E) Melhorar a segurança das medicações de baixa 
vigilância. 

 

25. No que diz respeito à imunização dos trabalhadores 
da saúde, conforme a NR-32, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A vacinação deve ser registrada pelo trabalhador e 

é de sua responsabilidade guardar esse registro. 

(B) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 
fornecido, gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os esta-
belecidos no PCMSO. 

(C) O trabalhador deve fazer o controle da eficácia da 
vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e providenciar, se necessário, 
seu reforço. 

(D) O empregador deve omitir aos trabalhadores as 
informações sobre as vantagens e os efeitos colate-
rais, assim como os riscos a que estarão expostos, 
para evitar recusa da vacinação. 

(E) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros 
agentes biológicos a que os trabalhadores estejam 
expostos, o empregador deve fornecê-las cobrando 
o valor do trabalhador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


