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01. São sujeitos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora, instituída pela portaria nº 1.823, 
de 23 de agosto de 2012, os abaixo descritos, EXCETO 
um. Assinale-o. 

 
(A) Aposentados. 
(B) Autônomos. 
(C) Empresários. 
(D) Estagiários. 
(E) Desempregados. 

 

02. Considere as seguintes afirmações sobre Saúde do 
Trabalhador no Brasil. 

 
I - A execução das ações voltadas para a saúde do 

trabalhador é atribuição do Sistema Único de Saúde 
(SUS), prescritas na Constituição Federal de 1988 
e regulamentadas pela Lei Orgânica de Saúde (LOS).  

II - No Brasil, as relações entre trabalho e saúde do 
trabalhador coexistem de forma bastante linear, 
com aproximação conceitual e prática nas formas 
de organização e gestão, ainda que em suas dife-
rentes relações e formas de contrato de trabalho. 

III - A atenção à saúde do trabalhador exige o envolvi-
mento de uma equipe multiprofissional em um 
enfoque interdisciplinar. Nessa equipe, os médicos 
têm atribuições específicas, e que devem ser 
conhecidas e cumpridas por todos aqueles que 
prestam assistência médica a trabalhadores, inde-
pendentemente de sua especialidade ou do local 
de atuação. 

 
Quais estão corretas? 

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

03. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo relacionadas ao estudo da situação de trabalho. 

 
(  ) O reconhecimento do papel do trabalho na deter-

minação e evolução do processo saúde-doença dos 
trabalhadores tem implicações éticas, técnicas e 
legais, que se refletem sobre a organização e o 
provimento de ações de saúde para esse segmento 
da população, na rede de serviços de saúde. 

(  ) As condições físicas, químicas e biológicas vincu-
ladas à execução do trabalho não interferem nos 
processos mentais, e, portanto, nas dinâmicas 
relacionadas à saúde mental. 

(  ) As principais decorrências para saúde mental no 
trabalho surgem a partir de vivências nos contextos 
individuais e familiares dos trabalhadores. 

(  ) As avaliações são importantes e necessárias para o 
desenvolvimento organizacional, inclusive da própria 
proteção e promoção da saúde do trabalho. 

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

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

 

04. Os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento 
e morte da população em geral, em função de sua idade, 
gênero, grupo social ou inserção em um grupo específico 
de risco. Além disso, os trabalhadores podem adoecer ou 
morrer por causas relacionadas ao trabalho, como 
consequência da profissão que exercem ou exerceram 
ou pelas condições adversas em que seu trabalho é 
ou foi realizado.  
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando a classificação proposta por Schilling às 
respectivas patologias.  

 
(1) Trabalho como causa necessária 
(2) Trabalho como fator contributivo, mas não neces-

sário 
(3) Trabalho como provocador de um distúrbio latente, 

ou agravador de doença já estabelecida 
 

(  ) Hipertensão arterial 
(  ) Asma 
(  ) Neoplasia maligna 
(  ) Silicose 
(  ) Dermatite de contato alérgica 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 
 
(A) 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
(B) 3 – 2 – 2 – 3 – 2. 
(C) 2 – 2 – 3 – 3 – 3. 
(D) 2 – 3 – 2 – 1 – 3. 
(E) 3 – 2 – 3 – 1 – 2. 
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05. O conceito de burnout, quando manifesta-se em estu-
dantes, constitui-se de três dimensões: ___________, 
caracterizada pelo sentimento de estar exausto em 
virtude das exigências do estudo; ______________, 
entendida como o desenvolvimento de uma atitude 
cínica e distanciada com relação ao estudo; ________, 
caracterizada pela percepção de estar sendo incom-
petente como estudante. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas da frase acima. 

 
(A) exaustão emocional – descrença – baixa eficácia 

profissional 

(B) fadiga – ironia – baixa eficácia profissional 
(C) exaustão emocional – descrença – depressão 

(D) fadiga – ironia – depressão 
(E) fadiga – descrença – baixa eficácia profissional 

 

06. A anamnese psiquiátrica e o exame do estado mental 
(EEM) são fundamentais para a avaliação diagnóstica 
do paciente que busca atendimento com o psiquiatra. 
A função do pensamento e da sensopercepção pode 
elucidar o diagnóstico e ajudar o avaliador na suspeita 
de que poderia ser um caso de simulação.   
Assinale a alternativa que descreve o EEM com queixas 
falsas de psicose. 

 
(A) A produção é lógica, o fluxo do pensamento é 

dirigido ao objetivo, com ausência de conteúdos 
delirantes e alucinações. 

(B) A produção é predominantemente ilógica, apre-
senta delírios de conteúdo bizarro, alucinações não 
associadas aos delírios, com um curso de pensa-
mento ordenado. 

(C) A produção é predominantemente ilógica, com 
delírios de conteúdo persecutório, com fluxo de 
pensamento tangencial e alucinações intermitentes. 

(D) A produção é lógica, com afrouxamento de associa-
ções, fluxo rápido e conteúdo grandioso na ausência 
de alucinações. 

(E) A produção é predominantemente ilógica, o fluxo 
é circunstancial com conteúdo de erotomania, as 
alucinações de comando são parcialmente obede-
cidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. No que se refere à elaboração de um plano terapêutico 
psiquiátrico, numere a segunda coluna de acordo com 
à primeira, associando os estágios de mudança às 
respectivas estratégias.  

 
(1) Pré-contemplação 
(2) Contemplação 
(3) Preparação  
(4) Ação  

 
(  ) monitorar o progresso do paciente, reforçar o 

sucesso e solucionar problemas junto a esse 
paciente. 

(  ) fazer intervenções não críticas, promover psicoe-
ducação e fazer intervenções de baixa intensi-
dade de interação. 

(  ) oferecer possiblidades de escolha, ajudar a criar 
um plano, inspirar uma esperança realista. 

(  ) ajudar a reconhecer ambivalências, analisar os prós 
e contras e reforçar a vantagem de mudança. 

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

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

 

08. Assinale a alternativa que apresenta os parâmetros 
laboratoriais que podem indicar níveis prejudiciais de 
consumo de álcool no Brasil. 

 
(A) Aspartato aminotransferase (TGO) <20 IU/L 
(B) Gamaglutamiltransferase >25 IU/L  

(C) Volume corpuscular médio elevado >94 fL 
(D) Alanina aminotransferase (TGP) <45 IU/L 

(E) Plaquetas aumentadas >140K/mm3 
 

09. Em relação ao uso crônico de substância psicoativa, 
assinale a alternativa que apresenta os sinais ou 
sintomas de abstinência à maconha e aos opioides, 
respectivamente.  

 
(A) Paranoia – hiperfagia. 

(B) Despersonalização – relaxamento. 
(C) Relaxamento – miose. 

(D) Náuseas e diarreia – rinorreia. 

(E) Euforia – náuseas e diarreia. 
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10. Em relação ao diagnóstico e tratamento de episódios 
maníacos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo.  

 
(  ) O carbonato de lítio, medicamento recomendado 

como primeira linha no episódio maníaco, interfere 
no metabolismo do segundo mensageiro inositol 
trifosfato (IP3). 

(  ) Diagnósticos diferenciais de condições clínicas 
que podem causar episódio maníaco são esclerose 
múltipla, neurossífilis ou hipercortisolemia. 

(  ) O primeiro passo a ser dado pelo médico, em 
episódio maníaco agudo, é cessar o uso de estimu-
lantes e antidepressivos, caso esses medicamentos 
estejam em uso. 

(  ) Como quarta linha de tratamento, são recomendadas 
as seguintes medicações: gabapentina e o topira-
mato. 

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

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

 

11. Considere as afirmações abaixo sobre transtorno de 
estresse, transtorno de adaptação e transtorno de dor 
crônica.  

 
I - O transtorno de estresse pós-traumático ocorre em 

torno de 6% a 10% da população exposta a algum 
evento traumático e inclui a presença de quatro 
clusters: evitação, re-experimentação, hipervigilância 
e alterações negativas em cognição e humor. 

II - O transtorno de adaptação pode ocorrer após 
diagnóstico de doença clínica incapacitante, 
modificando caraterísticas pessoais do modo de 
funcionar permanentemente.  

III - Uma avaliação completa e abrangente de indivíduos 
com dor crônica inclui aspectos de intensidade da 
dor, irradiação da dor, fatores de alívio, estados do 
humor, crenças quanto ao significado da dor, rede 
de apoio social e assuntos legais. 

 
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. 

 
 
 
 
 

12. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F 
(falso) em relação ao trabalho em altura. 

 
(  ) As pessoas responsáveis pela execução das medidas 

de salvamento devem estar capacitadas a executar 
o resgate, prestar primeiros socorros e possuir 
aptidão física e mental compatível com a atividade 
a desempenhar. 

(  ) Os requisitos mínimos e as medidas de proteção 
para o trabalho em altura, incluem o planejamento, 
a organização e a execução, de forma a garantir 
a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos 
direta ou indiretamente com esta atividade. 

(  ) Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos 
trabalhadores que exercem atividades em altura, 
observando patologias que poderão originar mal 
súbito e queda de altura, considerando também os 
fatores psicossociais. 

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

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

 

13. Considere as condutas abaixo em relação a um 
acidente com material perfurocortante na assistência 
à saúde. 

 
I - Lavar imediatamente o local lesionado com água e 

sabão. 

II - Espremer o local, a fim de diminuir o risco de 
contaminação. 

III - Procurar atendimento imediato, a fim de avaliar a 
necessidade de profilaxias. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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14. Considere as afirmações abaixo em relação à NR-32. 
 

I - Tem por objetivo a segurança e a saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

II - Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes 
biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão 
estar, expostos, o empregador deverá obrigar o 
trabalhador a realizá-las. 

III - O uso de adornos por parte dos trabalhadores, em 
áreas assistenciais, dependerá da liberação da 
chefia imediata. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

15. Espaço ___________ é qualquer área ou ambiente não 
projetado para __________ humana contínua, que 
possua meios limitados de entrada e saída, cuja 
__________ existente é insuficiente para __________ 
contaminantes ou onde possa existir deficiência ou 
enriquecimento de oxigênio. 

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

 
(A) limitado – circulação – ventilação – promover 
(B) confinado – ocupação – ventilação – remover 
(C) restrito – ocupação – circulação – preservar 
(D) liberado – circulação – ocupação – promover 
(E) confinado – atividade – circulação – eliminar  

 

16. Em relação ao trabalho em altura, assinale as afirmações 
abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) O empregador deve disponibilizar equipe para 

respostas em caso de emergências para trabalho 
em altura. 

(  ) A equipe de salvamento deverá ser externa. 
(  ) O treinamento periódico bienal do trabalhador 

capacitado para trabalho em altura deve ter carga 
horária mínima de oito horas. 

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

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

 
 

17. A organização do trabalho tem sido marcada por ritmo 
laboral intenso, jornadas prolongadas, pressão para 
produzir e opressão para alcance das metas. Os itens 
abaixo são indicadores organizacionais dessa intensifi-
cação do trabalho, EXCETO um deles. Assinale-o. 

 
(A) Aumento do ritmo de trabalho. 
(B) Aumento dos locais de trabalho. 
(C) Downsizing. 
(D) Menor número de trabalhadores. 
(E) Reengenharias. 

 

18. As relações entre trabalho e violência têm sido enfocadas 
sob múltiplos aspectos. As alternativas abaixo apre-
sentam exemplos dessas relações, EXCETO: 

 
(A) contra o trabalhador no seu local de trabalho. 

(B) representado pelos acidentes de trabalho. 
(C) decorrente de relações de trabalho deterioradas. 

(D) ligada às relações de gênero, como o assédio 
sexual. 

(E) divergências recorrentes sobre o processo de 
trabalho. 

 

19. Para efeitos da legislação trabalhista, considere as 
doenças abaixo.  
 
I - Doença profissional produzida ou desencadeada 

pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação 
elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social. 

II - Doença do trabalho adquirida ou desencadeada 
em função de condições especiais em que o trabalho 
é realizado e com ele se relacione diretamente. 

III - Doença que não produz incapacidade laborativa. 

IV - Doença inerente a grupo etário. 
 

Quais apresentam doença considerada ou equiparada 
a acidente de trabalho? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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20. Em relação às normas específicas para médicos que 
atendem o trabalhador, considere as afirmações abaixo. 

 
I - O médico psiquiatra que atua em serviços de saúde 

do trabalhador está dispensado de dar conheci-
mento aos empregadores sobre os riscos existentes 
no ambiente de trabalho, cabendo ao médico do 
trabalho fazê-lo. 

II - Quando requerido pelo paciente, deve o médico 
pôr à sua disposição ou à de seu representante 
legal tudo o que se refira ao seu atendimento, em 
especial cópia dos exames e do prontuário médico. 

III - Somente aos médicos que trabalham em urgências 
e emergências é facultada a emissão de atestado 
médico de afastamento do trabalho.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

21. Considere as afirmações abaixo, em relação ao trata-
mento do Transtorno do Estresse Pós-traumático.  

 
I - O medicamento propranolol, iniciado logo após o 

incidente traumático, pode reduzir a excitação 
autonômica e melhorar os resultados a longo 
prazo. 

II - A terapia cognitivo-comportamental e os antide-
pressivos inibidores seletivos da receptação da 
serotonina (ISRS) são meios efetivos para a redução 
dos pesadelos e dos distúrbios do sono.  

III - Terapia de grupo é um meio efetivo de intervenção 
clínica.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

22. Mulher de 38 anos de idade, técnica de enfermagem, 
solicitou à sua chefia a troca de sua jornada de trabalho 
para o turno da noite, no hospital onde está empre-
gada. Ao ter a sua solicitação atendida, é INCORRETO 
afirmar que haverá para esta profissional, a partir 
dos estudos epidemiológicos sobre o trabalho em 
turnos, o aumento do risco de 

 
(A) ter doenças cardiovasculares. 
(B) ter doenças osteomusculares. 

(C) tornar-se obesa.  
(D) ter câncer de mama. 

(E) desenvolver doença mental. 

23. Considere as afirmações abaixo, em relação à violência 
no ambiente de trabalho. 

 
I - O vazamento de intenções de atos violentos deve 

ser analisado como um dos sinais de alerta para a 
ocorrência dos mesmos. 

II - A identificação precoce de um desejo de retaliação 
por um erro real ou imaginário é importante como 
ação preventiva.  

III - Raramente os casos de violência no ambiente de 
trabalho são precedidos por uma ameaça comuni-
cada diretamente à vítima. 

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

 

24. Médico pediatra, 29 anos de idade, procura atendi-
mento, no serviço médico do hospital onde trabalha, por 
um quadro de cefaleia de padrão tensional, com evolução 
de dois dias e sem melhora completa com uso de 
analgésicos comuns. A anamnese revela que ele é 
casado, não possui filhos e tem apresentado um ritmo 
de trabalho intenso, com inúmeros plantões. Informa 
ainda pensamentos suicidas ocasionais, mas sem plano 
concreto. Não apresenta outras queixas no momento e 
nega o uso de álcool, drogas ou medicamentos de uso 
contínuo.  
Com relação a essa situação, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Homens entre 15 e 49 anos de idade estão entre a 

população de risco para suicídio.  
II - Entre as especialidades médicas, os pediatras 

apresentam as maiores taxas de suicídio.  

III - Em função da verbalização de ideação suicida, o 
manejo adequado envolve a prescrição de antide-
pressivos e a internação psiquiátrica.  

 
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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25. O atestado médico é parte integrante do ato médico, 
sendo o seu fornecimento direito inalienável do paciente, 
não podendo importar em qualquer majoração de 
honorários.  
São obrigações do profissional ao fornecer atestado 
médico, EXCETO:  

 
(A) especificar o tempo concedido de dispensa à ativi-

dade, necessário para a recuperação do paciente.  

(B) estabelecer o diagnóstico, quando expressamente 
autorizado pelo paciente.  

(C) identificar-se como emissor, mediante assinatura 
e carimbo ou número de registro no Conselho 
Regional de Medicina.  

(D) exigir prova de identidade aos interessados na 
obtenção de atestados de qualquer natureza, 
envolvendo assuntos de saúde ou doença.  

(E) aceitar atestados para avaliação de afastamento 
de atividades, quando emitidos por odontólogos 
ou psicólogos. 
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