
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar: 
 
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical. 
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria 

tireoidiana superior. 
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à 

região cervical. 
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo 

acessório. 
 
QUESTÃO 02 
A tireóide lateral aberrante consiste de: 
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração 

descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário. 
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo. 
c) Bócio colóide multinodular. 
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano. 

. 
QUESTÃO 03 
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina 
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos: 
 
a) A respiração. 
b) A avaliação do aparelho cardiovascular. 
c) As vias aéreas e a coluna cervical. 
d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento. 
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QUESTÃO 04 
 
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de: 

 
a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia. 
b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio. 
c) Hemodiluição causada pelo mixedema. 
d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.  
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia 

pode ser desprezado. 
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de 

enxaqueca clássica. 
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser 

desprezadas. 
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos 

agudos acompanhados de febre. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C. 
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à 

palpação em áreas de lesões. 
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção 

com mais de 6 (seis) semanas. 
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios 

crônicos. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São causas de edema, EXCETO: 
 
a) Obstruções no nível da circulação linfática. 
b) Lesões inflamatórias diversas. 
c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas. 
d) Doenças prostáticas com obstrução urinária. 
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QUESTÃO 08 
 
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE. 
b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada. 
c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente. 
d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de 
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar: 
 
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo 

mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual. 
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica 

transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente 
(3/4 semanas). 

c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto 
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis. 

d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de 
anticoncepcional oral. 

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno: 
 
a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol. 
b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol. 
c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil). 
d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticose  preparações radioativas. 
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QUESTÃO 11 
 
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal 

deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia 
oncótica e perfil lipídico. 

b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, 
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, 
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama. 

c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do 
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e 
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica. 

d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida 
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos 
têm sua ação potencializada pelos mesmos. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo  
NÃO está ocorrendo? 
 
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio 

folículo estimulante. 
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do 

endométrio, principalmente da sua camada funcional. 
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente 

transformação secretora do endométrio. 
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e 

transformação secretora do endométrio. 
 

QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO. 

 

a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-
brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 

b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores 
desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de 
esportes e evitar hospitalizações.  

c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com 

broncodilatador. 
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QUESTÃO 14 
 

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos 
até a criança urinar. 

b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um 
quadro grave de pielonefrite associada a sepse. 

c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada. 
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção 

do tratamento. 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 

 

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO: 

 

a) Estenose aórtica. 
b) Comunicação interventricular. 
c) Hipertensão pulmonar. 
d) Coarctação de aorta. 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 16 

 

Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça 
branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto. 

b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa 
corporal. 

c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, 
ovário policístico e síndrome de Prader Willi. 

d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de 
carboidratos complexos ou secundários. 
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QUESTÃO 17 
 
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública: 
 
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites 

geográficos de referência ou sob investigação. 
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o 

agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais 
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. 

III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para 
controle epidemiológico. 

IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de 
natureza similar e epidemiologicamente relacionados. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) I e II somente. 
d) II, III e IV somente. 
 
QUESTÃO 18 
 
 Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou 

por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia. 

b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida 
clínico-epidemiológico. 

c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e 
sarampo. 

d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de 
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com 
atividades de educação em saúde e mobilização social. 

 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
EXCETO: 
 
a) Febre reumática. 
b) Sarampo. 
c) Hanseníase. 
d) Poliomielite. 
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 QUESTÃO 20 
 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a 
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem  ter as seguintes 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos 

hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo. 
b) Redução da Mortalidade infantil e materna. 
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama. 
d) Fortalecimento da atenção básica. 
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QUESTÃO 21 
 
De acordo com a NR-17, Anexo I, podemos afirmar, com relação à organização 
do trabalho de operadores de checkout, que são medidas que podem sem 
adotadas pelas empresas, a seu critério, para adequar o ritmo de trabalho às 
características psicofisiológicas de cada operador: 
 
a) Operadores de checkout com características diferentes devem ser mantidos 

fixos em postos de trabalho adaptados às suas características. 
b) É tarefa do operador de checkout evitar fraudes ou roubo de mercadorias 

pelos clientes; para tanto, o trabalhador deve receber treinamentos 
periódicos que o preparem para esta atividade. 

c) São garantidas as saídas dos postos de trabalho, a qualquer momento da 
jornada, para que os operadores atendam às suas atividades fisiológicas, 
sem obrigatoriedade de comunicação prévia. 

d) A proibição ao empregador de promover, para efeitos de remuneração ou 
premiação de qualquer espécie, sistemas de avaliação do desempenho 
com base no número de mercadorias ou compras por operador. 

 
QUESTÃO 22 
 
 Em relação às medidas de segurança e saúde ocupacional na mineração (NR 
22), são medidas aplicáveis aos transportadores contínuos através de correia, 
EXCETO: 
 
a) É obrigatória a existência de dispositivos de desligamento ao longo de todos 

os trechos de transportadores contínuos, onde possa haver acessos 
rotineiro de trabalhadores. 

b) Só será permitida a transposição através de passarelas sem proteção 
especial quando realizada acima de transportadores contínuos.  

c) O trânsito por baixo de transportadores contínuos só será permitido em 
locais protegidos contra quedas de materiais. 

d) Os transportadores contínuos elevados devem ser dotados de dispositivos 
de proteção, onde houver risco de queda ou lançamento de materiais de 
forma não controlada. 

 
 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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QUESTÃO 23 
 
Estão corretas as seguintes relações entre agentes químicos e indicadores 
biológicos para análise dos mesmos, EXCETO: 
 
a) Estireno -  ácido mandélico e/ou ácido fenil-glioxílico. 
b) Nitrobenzeno - metahemoglobina. 
c) Xileno - ácido metil-hipúrico. 
d) Dissulfeto de carbono - carboxihemoglobina. 
 
QUESTÃO 24 

 
Estão corretas as seguintes relações entre riscos e exames complementares 
como parâmetros para monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos 
à saúde, EXCETO: 

 
a) Exposição a aerodispersóides fibrinogênicos - telerradiografia de tórax e 

espirometria. 
b) Exposição a aerodispersídes não-fibrinogênicos - telerradiografia de tórax e 

espirometria. 
c) Exposição ao benzeno - hemograma completo e ácido hipúrico. 
d) Exposição a hormônios sexuais femininos - realizar dosagem de 

testosterona total ou plasmática livre, LH e FSH, apenas nos trabalhadores 
do sexo masculino. 

 
QUESTÃO 25 
 
Podemos afirmar que se trata de um princípio e procedimento básico para a 
realização do exame audiométrico: 
 
a) O audiômetro deverá ser submetido a aferição acústica bianual. 
b) O audiômetro deverá ser submetido a calibração acústica, sempre que a 

aferição acústica indicar alteração, e, obrigatoriamente a cada 3 anos. 
c) Aferição biológica é recomendada sempre que houver alteração no 

resultado da aferição acústica. 
d) Poderá ser aceito para fins demissionais o exame audiométrico realizado 

até 135 (cento e trinta e cinco) dias retroativos em relação à data do exame 
médico demissional de trabalhador de empresa classificada em grau de 
risco 1 ou 2. 
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QUESTÃO 26 
 
Com relação à interpretação dos resultados dos exames audiométricos com 
finalidade de prevenção, podemos considerar como corretas as seguintes 
condutas, EXCETO: 
 
a) São consideradas sugestivas de perda auditiva induzida por níveis de 

pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas, nas freqüências de 
3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentem limiares auditivos acima de 25 
dB (NA). 

b) São considerados como sugestivos de desencadeamento de perda auditiva 
induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que o exame 
audiométrico de referência mostrar em todas as freqüências testadas, 
limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB (NA) e em exame seqüencial, 
observar-se uma piora em pelo menos uma das freqüências de 3.000, 4.000 
ou 6.000 Hz igual ou maior que 15 dB (NA).  

c) São considerados como sugestivos de desencadeamento de perda auditiva 
induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que o exame 
audiométrico de referência mostrar em todas as freqüências testadas, 
limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB (NA) e, em exame seqüencial, 
observar-se que a diferença entre as médias aritméticas dos limiares 
auditivos no grupo de freqüências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz igualar ou 
ultrapassar 20 dB (NA).  

d) São considerados como sugestivos de agravamento da perda auditiva 
induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos já confirmados 
em exame audiométrico e, em exame seqüencial, observar-se piora em 
uma freqüência isolada igual ou maior que 10 dB (NA).  

 
QUESTÃO 27 

 
De acordo com o artigo 21 da Lei 8.213/1991, equiparam-se a acidente de 
trabalho, EXCETO: 
 
a) O acidente sofrido pelos segurado no local e em horário de trabalho em 

conseqüência de ato de sabotagem praticado por terceiro ou companheiro 
de trabalho. 

b) Os casos de doença endêmica adquirida pelo segurado habitante e 
residente na região em que ela se desenvolva, quando sua atividade 
laborativa estiver sendo exercida nesta mesma região. 

c) O acidente sofrido pelos segurado no local e em horário de trabalho em 
conseqüência de ato de pessoa privada do uso da razão. 

d) O acidente sofrido pelos segurado no local e em horário de trabalho em 
conseqüência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos 
fortuitos ou decorrentes de força maior. 
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QUESTÃO 28 
 

A perda auditiva por exposição a níveis elevados de pressão sonora é, por 
definição, uma perda auditiva neurossensorial. O diagnóstico diferencial, para 
com outras causas de perda auditiva neurossensorial, deve ser realizado.  
 
Indique qual causa de perda auditiva neurossensorial não se constitui num 
diagnóstico diferencial: 
 
a) Exposição a ruído de impacto. 
b) Ototóxica. 
c) Metabólicas e hormonais. 
d) Doença de Menière. 
 
QUESTÃO 29 

 
Episódios depressivos são também associados à exposição ocupacional às 
seguintes substâncias químicas tóxicas, EXCETO: 
 
a) Diclorometano. 
b) Brometo de metíla. 
c) Sulfeto de carbono. 
d) Tolueno. 
 
QUESTÃO 30 
 
Os seguintes agentes etiológicos e fatores de risco de natureza ocupacional 
devem ser considerados na investigação da etiologia de leucemia em 
trabalhadores: 

 
a) Mercúrio inorgânico. 
b) Benzeno. 
c) Óxido de etileno. 
d) Agrotóxicos clorados. 
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 QUESTÃO 31 
 
Indique qual das afirmativas a seguir não está relacionada às espécies de nexo 
causal nas doenças do trabalho: 
 
a) A lista B do anexo 2 do regulamento da Previdência Social arrola diversas 

doenças relacionadas com o trabalho em que o nexo causal gera apenas 
presunção relativa da natureza ocupacional do agravo.  

b) A instituição do nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) não 
desobriga a empresa da emissão de CAT.  

c) No caso das doenças relacionadas na lista B do anexo 2 do regulamento da 
Previdência Social, a empresa pode demonstrar a ausência de nexo causal 
e o trabalho.  

d) A inexistência de nexo técnico epidemiológico elide o nexo causal entre o 
trabalho e o agravo.  

 
QUESTÃO 32 
 
Podemos afirmar, com relação à pneumoconiose devida às poeiras 
inorgânicas: 

 
a) Pneumoconioses por poeiras mistas apresentam função pulmonar normal, 

mesmo nas fases avançadas da doença.   
b) Berilose é uma doença causada pela exposição ao Berílio e pode se 

manifestar de forma aguda ou crônica até de 10 a 15 anos depois de 
cessada a exposição.  

c) Estanhose não provoca sintomas e apresenta imagens radiológicas pela 
sua radiopacidade.  

d) Siderose, na forma pura, é assintomática, mas freqüentemente se associa à 
silicose.  

 
QUESTÃO 33 
 
Com relação às radiolesões localizadas na pele, podemos afirmar: 

 
a) Assemelham-se às queimaduras convencionais pelo fato de se 

evidenciarem imediatamente após a exposição ao agente causal. 
b) Na fase inicial apresentam eritemam acompanhado por crises de vasculite, 

indicando importantes transtornos circulatórios e que têm por substrato uma 
endoarterite obliterativa. 

c) Na fase tardia, poderão ocorrer alterações tróficas e atrofia das unhas. 
d) Na fase inicial, após radiolesões graves, poderá ocorrer fibrose 

radioinduzida, que pode causar seqüelas como a “mão em garra”. 
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QUESTÃO 34 
 
São critérios de recusa para execução de tarefas com utilização de radiações 
eletromagnéticas não ionizantes (laser), EXCETO: 

 
a) Os monoftalmos. 
b) Todos os portadores de lesões que afetem os olhos, ainda que levemente. 
c) Os amblíopes. 
d) Os portadores de diabetes (sobretudo os insulino-dependentes). 
 
QUESTÃO 35 
 
São características que podem ser incluídas no que se denomina resposta 
organizacional, ações desenvolvidas pelas empresas para fazer face aos 
problemas de segurança do trabalho identificados, de acordo com Pransky, 
Snyder e Himmelstein (1996): 
 
a) Promover consistência entre ações e metas estabelecidas pela 

organização. 
b) Possuir um forte líder de projeto. 
c) Envolver efetivamente os trabalhadores, incentivando-os por meio de 

treinamentos dos grupos em habilidades para resolução de problemas. 
d) Estabelecer metas organizacionais definidas, evitando-se ações que 

impliquem alterações de decisões estratégicas. 
 
QUESTÃO 36 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) utiliza três indicadores para 
medir e comparar a ocorrência de acidentes de trabalho entre diferentes 
setores de atividade econômica de um país. Indique entre as alternativas 
abaixo, a alternativa que não corresponde a estes indicadores: 
 
a) Relação entre número de acidentes x tipo de atividade desenvolvida. 
b) Índice de freqüência. 
c) Índice de gravidade. 
d) Taxa de incidência. 
 
QUESTÃO 37 
 
Estão entre os índices de absenteísmo sugeridos pela ICOH, EXCETO: 
 
a) Índice de freqüência (licenças médicas). 
b) Índice de duração (dias). 
c) Índice de prevalência momentânea. 
d) Média de licença por pessoa. 
 
 



 14 

QUESTÃO 38 
 
A promoção de saúde no trabalho pode ser caracterizada como uma estratégia 
para pessoas saudáveis em empresas saudáveis. Tem o propósito de prevenir 
a doença e desenvolver o potencial de saúde e bem-estar dos trabalhadores no 
local de trabalho. Não faz parte das ações sugeridas para se alcançar este 
propósito: 
 
a) A prevenção da morbidade geral da população. 
b) A avaliação de fatores de risco de natureza psicossocial e os problemas de 

saúde mental e de bem-estar da população trabalhadora. 
c) O encaminhamento de trabalhadores portadores de condições mórbidas 

associadas a riscos não diretamente relacionados com o trabalho para 
tratamento adequado e orientações sobre hábitos e comportamentos 
saudáveis antes de sua admissão em atividades de risco. 

d) A avaliação dos custos econômicos e sociais da incapacidade para o 
trabalho (temporária, de longa duração e permanentemente). 

 
QUESTÃO 39 
 
Entre os níveis de graduação quantitativa de exposição ocupacional ao ruído, 
tomando-se como critério a exposição média obtida através de audiosimetrias, 
podemos afirmar como correto: 
 
a) Nível I – exposição < 85 dB(A) – exposição desprezível ou insignificante. 
b) Nível II – exposição entre 80 a 85 dB(A) – exposição leve. 
c) Nível III – exposição entre 85 a 95 dB(A) – exposição moderada. 
d) Nível IV – exposição > 95 dB(A) – exposição elevada.  
 
QUESTÃO 40 
 
Podemos afirmar acerca das pneumonites por hipossensibilidade, EXCETO: 
 
a) São descritos como um espectro de distúrbios pulmonares 

predominantemente intersticiais e imunologicamente mediados, causados 
pela exposição intensa e quase sempre prolongada a poeiras inorgânicas e 
antígenos ocupacionais inalados. 

b) Com mais freqüência, a hipersensibilidade resulta da inalação de poeiras 
orgânicas contendo antígenos constituídos de esporos de bactérias 
termofílicas, fungos verdadeiros, proteínas animais ou produtos animais.   

c) As evidências de estudos experimentais e em seres humanos sugerem 
fortemente uma patogenia por imunocomplexos do tipo III para as lesões 
iniciais. 

d) A hipersensibilidade tipo IV ocorre quando linfócitos-T sensibilizados 
induzem resposta mediada por célula, após um período de latência.  
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QUESTÃO 41 
 
Algumas doenças e condições podem ser consideradas contra-indicações para 
o trabalho com radiações ionizantes. Dentre as alternativas abaixo, qual delas 
não se caracteriza como contra-indicação específica: 
 
a) Existência ou antecedentes de doenças malignas. 
b) Anomalias faciais ou doenças do aparelho respiratório e que impeçam o uso 

de máscaras e filtros respiratórios. 
c) Insuficiência hepática, respiratória ou renal.  
d) Usuários de marca-passos cardíacos. 
 
QUESTÃO 42 
 
O exame neuropsicológico pode fornecer importantes subsídios para a 
identificação de déficits secundários à exposição de agentes químicos 
potencialmente neurotóxicos. São vantagens do exame neuropsicológico na 
investigação da neurotoxicidade, EXCETO: 
 
a) Segurança (não envolve riscos). 
b) Objetividade e possibilidade de replicação. 
c) Precocidade (permite identificar déficits sutis, antes de ocorrer envolvimento 

maior do sistema nervoso central). 
d) Os resultados possuem validade ecológica (em todos os casos representam 

déficits reais na vida cotidiana do indivíduo). 
 
QUESTÃO 43 
 
Os óleos de corte são substâncias químicas largamente utilizadas nas 
indústrias metalúrgicas, com a finalidade de se obter melhor rendimento e 
acabamento do material em operações de corte e usinagem de metais.  Qual 
das alterações dermatológicas abaixo NÃO se relaciona à exposição 
ocupacional ao óleo de corte? 
 
a) Dermatite irritativa de contato. 
b) Úlceras profundas de pele. 
c) Hipocromias ou vitiligo ocupacional. 
d) Câncer cutâneo.  
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QUESTÃO 44 
 
O corpo humano deve trabalhar na vertical, e nessa posição ele encontra seu 
melhor ponto de equilíbrio, com baixo nível de tensão dos músculos em geral. 
Para fazer valer este princípio a seguinte medida deve ser aplicada no trabalho: 
 
a) Para trabalhos pesados – bancada na altura do púbis. 
b) Para trabalhos moderados – bancada na altura da linha mamilar. 
c) Para trabalhos leves – bancada na altura dos cotovelos. 
d) Para trabalhos de escrita – bancada da mesa na altura dos cotovelos.  
 
QUESTÃO 45 
 
Entre os agentes listados como capazes de produzir ceratoconjuntivite, estão: 
 
a) Arsênio e seus compostos arsenicais. 
b) Compostos organoclorados. 
c) Radiações ionizantes. 
d) Ácido sulfídrico em exposições muito altas. 
 
QUESTÃO 46 
 
De acordo com o Anexo Nº 14 – NR 15, fazem jus a insalubridade em grau 
médio: 
 
a) Trabalhadores em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, 

couros. 
b) Trabalhadores nas operações de desgaseificação, decantação e reparos de 

vasilhames não desgaseificados ou decantados. 
c) Trabalhadores que exercem sua função em cemitérios (exumação de 

corpos). 
d) Trabalhadores em contato com lixo urbano (coleta e industrialização). 
 
QUESTÃO 47 
 
Dentre as alternativas abaixo, sobre a monitorização a agentes químicos 
podemos afirmar: 
 
a) A coleta de material para avaliação à exposição ao estireno deve ser 

realizada no início da última jornada da semana. 
b) A coleta de material para avaliação à exposição ao xileno deve ser 

realizada no início da última jornada da semana. 
c) Para avaliação da exposição ao mercúrio inorgânico, recomenda-se iniciar a 

monitorização após 6 meses de exposição. 
d) Para avaliação da exposição ao chumbo inorgânico, recomenda-se iniciar a 

monitorização após 6 meses de exposição. 
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QUESTÃO 48 
 
A gestão de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados deve 
estabelecer as seguintes medidas técnicas de prevenção, EXCETO: 
 
a) Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de 

pessoas não autorizadas. 
b) Prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem. 
c) Implementar dispositivos que possibilitem a ventilação com oxigênio puro. 
d) Utilizar equipamento de leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de 

alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou 
interferências de radiofreqüência.  

 
 
QUESTÃO 49 
 
São condições que podem provocar interferência endócrina por fatores não 
primariamente químicos: 
 
a) Trabalho em grandes altitudes. 
b) Campo eletromagnético. 
c) Trabalho em temperaturas extremas. 
d) Trabalho em turnos. 
 
QUESTÃO 50 
 
O lavado broncoalveolar tem sido utilizado em doenças pulmonares 
ocupacionais para as seguintes finalidades, EXCETO: 
 
a) Diagnóstico de exposição. 
b) Diagnóstico do tipo de alveolite subjacente. 
c) Estudos experimentais e clínicos sobre a patogênese da exposição a 

arerossóis. 
d) Seguimento do paciente após afastamento da exposição suspeita para 

determinação da sua capacidade de retornar ao trabalho.  
 
QUESTÃO 51 
 
Destacam-se entre os agentes capazes de provocar hipertensão arterial 
relacionada ao trabalho: 

 
a) Exposição a ruído. 
b) Excesso de autonomia na organização do trabalho gerando insegurança em 

tomadas de decisões. 
c) Avaliação do desempenho e promoção. 
d) Horário irregular, trabalho em turnos e noturno. 
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QUESTÃO 52 
 
Estão entre as principais causas de laringite por inalação, EXCETO: 
 
a) Fumaças. 
b) Poeiras. 
c) Gases. 
d) Vapores quentes. 
 
QUESTÃO 53 
 
É diretriz disposta na NR -17 que trata de Ergonomia: 
 
a) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 16 anos e 

maior de quatorze anos. 
b) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição em pé (vertical), o 

posto de trabaho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. 
c) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o 

transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser 
nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não 
comprometer a sua saúde ou segurança. 

d) Para atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, o 
nível de ruído aceitável no ambiente de trabalho, para efeito de conforto 
acústico, será de até 70 dB (A) e a curva de avaliação de ruído (NC)  não 
poderá ultrapassar o valor de 80 dB. 

 
QUESTÃO 54 
 
No controle biológico da exposição a agentes químicos, são recomendadas as  
avaliações dos seguintes materiais biológicos, como indicadores, de acordo 
com a NR 7, EXCETO: 
 
a) agente químico: anilina; avaliar materiais biológicos: urina, sangue. 
b) agente químico: fenol; avaliar materiais biológicos: urina, sangue. 
c) agente químico: tolueno; avaliar materiais biológicos: urina.  
d) agente químico: arsênico; avaliar materiais biológicos: urina. 
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QUESTÃO 55 
 
Em obediência à NR-17, Anexo II (Trabalho em Telemarketing), deverá ser 
cumpridas a seguintes determinação: 
 
a) o monitor de vídeo e o teclado deverão estar apoiados em superfícies com 

mecanismos de regulagem independentes. 
b) o índice de temperatura efetiva do ambiente de trabalho deverá estar entre 

15° e 20° graus C.  
c) Devem ser evitadas as determinações legais que propiciem a “Síndrome do 

Edifício Doente”. 
d) É permitida ao empregador a exigência da observância do script ou roteiro 

de atendimento. 
 

QUESTÃO 56 
Com relação ao PCMSO (NR7), a afirmativa CORRETA é: 

 
a) As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador, ficam                         

dispensadas de elaborar o Relatório Anual. 
b) Em nenhuma hipótese, poderá o médico coordenador do PCMSO ser                          

dispensado de possuir especialização em medicina do trabalho. 
c) Pela sua importância, recomenda-se que sejam colocados riscos genéricos 

no Atestado de Saúde Ocupacional, tais como: estresse, risco de choque 
eletríco para eletricistas, etc. 

d) O hipertenso poderá trabalhar em temperaturas elevadas, desde que sua 
patologia  hipertensiva esteja sob controle, e que ele seja submetido a 
avaliações médicas regulares. 

 
QUESTÃO 57 
São condutas preconizadas para a investigação e controle de hepatotoxicidade 
ocupacional, EXCETO: 
 
a) Se no ambiente de trabalho for observada a presença de substâncias 

potencialmente hepatotóxicas, o médico responsável pelo atendimento ao 
trabalhador exposto deve procurar estar permanentemente atualizado sobre 
os efeitos tóxicos da substância, conhecer a história do uso de doenças 
hepáticas prévias e do uso de drogas hepatotóxicas. 

b) O exame admissional e os exames periódicos devem incluir dosagens de 
transaminases. 

c) Se forem mantidas as condições de exposição a substancias potencial e/ou 
sabidamente hepatotóxicas e o exame periódico estiver alterado, o 
funcionário deverá ser afastado da função, dosagens de transaminases 
devem ser repetidas após 2 (duas) semanas, realizando-se diagnóstico 
diferencial com outras condições. 

d) Se após duas semanas as avaliações permanecerem anormais ,deve-se 
manter o afastamento da função e repetir dosagens de transaminases a 
cada 3 meses, até se completar um ano.  
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QUESTÃO 58 
 
Com relação ao trabalho em turnos, NÃO podemos afirmar: 
 
a) A organização do trabalho em turnos, noturnos ou rotativos, tem causado 

uma série de distúrbios na vida dos trabalhadores, quer sejam de ordem 
física, quer psíquica e social. 

b) A Constituição Brasileira de 1988 refletiu a importância do assunto sobre a 
saúde dos trabalhadores, estabelecendo a jornada de seis horas para o 
trabalho em turnos ininterruptos de revezamento (TTRI). 

c) A revisão da literatura permite presumir uma relação causal entre o 
aumento da prevalência de doença cardiovascular e o trabalho em turnos. 

d) Níveis séricos elevados de noradrenalina foram constatados em 
trabalhadores de turnos. 

 
QUESTÃO 59 
 
De acordo com o Anexo 3 da NR 15, está CORRETA a seguinte relação entre 
exposição a agente químico e grau de insalubridade decorrente de inspeção no 
local de trabalho: 

 
a) Empalhamento de animais à base de compostos de arsênico - insalubridade 

em grau máximo. 
b) Fabricação de porcelana com esmaltes de compostos de chumbo - 

insalubridade em grau máximo. 
c) Emprego de defensivos organofosforados - insalubridade em grau médio. 
d) Fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio - 

insalubridade em grau médio. 
 
QUESTÃO 60 
 
Com relação à capacitação dos trabalhadores em telemarketing (NR 17 - 
Anexo II), está INCORRETO afirmar: 

 
a) É recomendável a distribuição de material didático impresso com o 

conteúdo apresentado. 
b) A capacitação deve envolver, também, obrigatoriamente os trabalhadores 

temporários. 
c) A capacitação deve ter duração de 4 (quatro) horas na admissão e 

reciclagem a cada 6 (seis) meses, independentemente de campanhas 
educativas que sejam promovidas pelos empregadores. 

d) Todos os treinamentos de capacitação devem ser realizados durante a 
jornada de trabalho. 
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QUESTÃO 61 
 
De acordo com a NR-15 e seus anexos, está INCORRETO afirmar: 
 
a) São radiações não ionizantes as microondas, ultravioletas e laser. 
b) As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção 

adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão consideradas 
insalubres. A insalubridade nestes casos será de grau médio. 

c) O risco de umidade será reconhecido quando relacionado às atividades ou 
operações executadas em locais alagados ou encharcados, não sendo 
consideradas insalubres.  

d) Cabe ao empregador, após o término de contrato de trabalho envolvendo 
exposição ao asbesto, manter disponível a realização de exames médicos 
de controle dos trabalhadores durante 30 anos.    

 
QUESTÃO 62 
 
Com relação à PAIR relacionada ao trabalho, estão corretas as afirmativas 
abaixo, EXCETO: 
 
a) A PAIR é sempre neurossensorial, em razão do dano causado às células do 

órgão de Corti. 
b) Uma vez instalada, a PAIR é irreversível e quase sempre similar 

bilateralmente. 
c) Tratando-se de uma patologia coclear, o portador de PAIR pode apresentar 

intolerância a sons intensos e zumbidos, além de ter comprometida a 
inteligibilidade da fala, em prejuízo do processo de comunicação. 

d) A PAIR torna a orelha mais sensível a futuras exposições a ruídos intensos. 
À medida que os limiares auditivos aumentam, a progressão da perda 
torna-se mais rápida.  

 
QUESTÃO 63 
 
São critérios diagnósticos para síndrome da fadiga relacionada ao trabalho, 
EXCETO:  
 
a) Queixas persistentes e angustiantes de fadiga aumentada após esforço 

mental. 
b) Presença de transtorno de ansiedade generalizada. 
c) O paciente é incapaz de se recuperar por meio de descanso, relaxamento 

ou entretenimento. 
d) Duração do transtorno de pelo menos três meses. 
 
 
 
 
 



 22 

QUESTÃO 64 
 
O controle médico de trabalhadores expostos a radiações eletromagnéticas 
deverá ser feito pelo menos semestralmente e deverá abranger os seguintes 
exames especializados, EXCETO: 
 
a) Exame de vista, especialmente de retina. 
b) Eletroencefalograma. 
c) Dosagem de albumina na urina.  
d) Eletroforese de proteínas.  
 
QUESTÃO 65 
 
São características da fotossensibilização provocadas pela radiação 
ultravioleta, EXCETO: 
 
a) Podem ocorrer mesmo em níveis de exposição inferiores àqueles capazes 

de produzir queimaduras.  
b) Tempo de latência maior do que no caso das queimaduras, de 12 a 24 

horas (entre a  exposição e o aparecimento dos sintomas). 
c) Pode ocorrer em qualquer pessoa exposta, independente da sensibilidade 

individual. 
d) Há história de ingestão prévia de medicamentos (fotolábeis) ou exposição a 

produtos químicos (fotossensibilizantes).  
 
QUESTÃO 66 
 
Com relação à organização do trabalho, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
a) O controle do ou sobre o próprio trabalho está aumentando, embora 1/3 dos 

trabalhadores ainda relate pouco ou nenhum controle do trabalho. 
b) A atividade principal está cada vez mais focada no cliente (client-driven) e 

orientada pela tecnologia da informação. 
c) Os trabalhadores temporários (contratados por empresas terceirizadas) 

relatam situações de trabalho mais fáceis do que os trabalhadores fixos 
(com menos controle sobre os processos). 

d) A discriminação de gênero continua significativa, e contra o gênero 
feminino. 

 
QUESTÃO 67 
São indicadores Pós-perda de Segurança e Saúde no Trabalho, referentes à 
morbidade com absenteísmo de longo prazo, EXCETO: 
 
a) Proporção de exames de retorno ao trabalho realizados por ano. 
b) Índice de freqüência de acidentes de trabalho. 
c) Índice de custo de acidentes de trabalho. 
d) Índice de custo de doenças do trabalho. 
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QUESTÃO 68 
 
São atribuições da CIPA, de acordo com a NR-5, EXCETO: 
 
a) Requisitar à empresa cópias das CAT emitidas. 
b) Determinar a paralisação de máquina ou setor onde se considere haver 

risco grave e iminente  à saúde e segurança dos trabalhadores. 
c) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em 

seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram 
identificadas. 

d) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e do PPRA e 
de outros programas relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. 

 
QUESTÃO 69 
 
O Plano de Emergência e Combate a Incêndio e Explosão deve conter: 
 
a) Detalhamento das edificações de forma isolada. 
b) Descrição dos equipamentos de segurança contra incêndios. 
c) População fixa e flutuante do local. 
d) Croqui dos equipamentos de segurança contra incêndio instalados. 

 
QUESTÃO 70 

 
Em obediência ao preconizado na NR 17, com relaçào às pausas no trabalho: 
 
a) As pausas deverão ser concedidas fora do posto de trabalho. 
b) As pausas deverão ser concedidas em 04 (quatro) períodos de 10 (dez) 

minutos contínuos. 
c) As pausas deverão ser concedidas após os primeiros e antes dos últimos 

60 (sessenta) minutos de trabalho em atividades de tele-atendimento / 
telemarketing. 

d) As pausas para descanso devem ser consignadas em registro impresso ou 
eletrônico. 
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ATENÇÃO: 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais 
têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética 
prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético 
hipocrático." 
 

Baseado no Abstract de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. 
Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt. 

 
 
 


