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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Considerando a necessidade de normatizar os critérios para 
estabelecer o nexo causal entre o exercício da atividade 
laboral e os agravos à saúde, dispõe o Conselho Federal de 
Medicina de norma específica para Médicos do Trabalho, 
orientando sua conduta de trabalho através da Resolução 
CFM nº.: 

 

A) 1488/98 
B) 1232/88 
C) 1620/02 
D) 1246/88 
E) 1248/01 
 

 
 
O que estabelece a Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32), 
do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria 
nº 485, de 11 de novembro de 2005? 

 

A) Serviços Especializados em Medicina do Trabalho 
B) Ergonomia 
C) Condições Sanitárias e de Conforto 
D) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 
E) CIPA 
 

 
 
Qual a Norma Regulamentadora do MTE que estabelece em 
seu Quadro II, Padrões Mínimos Básicos para a realização de 
exames médicos com requisitos gerais para trabalhadores 
marítimos? 

 

A) NR 7 
B) NR 29 
C) NR 22 
D) NR 30 
E) NR 17 

 

 
 
Qual a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e 
Emprego que regulamentou o Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional? 

 

A) NR 9 
B) NR 17 
C) NR 7 
D) NR 4 
E) NR 15 
 

 
 
A legislação brasileira (NR-15, do MTE), utiliza como índice 
para avaliar a sobrecarga térmica (calor), nos ambientes de 
trabalho: 

 

A) TEC – temperatura efetiva corrigida 
B) IBUTG – índice de bulbo úmido / temperatura de globo 
C) IST – índice de sobrecarga térmica 
D) TGU – temperatura de globo úmido 
E) TE – temperatura efetiva 

 
 
 

Epidemiologia é 
 

A) a descoberta de uma doença. 
B) a prevenção de uma doença. 
C) a parte da ciência que estuda o que ocorre na população. 
D) o estudo de casos de uma doença no corpo humano. 
E) o estudo da associação de doenças. 

 
 
 

O saneamento básico é uma medida que se enquadra na 
prevenção: 
 

A) secundária 
B) terciária 
C) quaternária 
D) não é considerado medida de prevenção 
E) primária 
 

 
 
Quais as fases da ação tóxica de uma substância? 
 

A) Absorção, Distribuição e Excreção. 
B) Interação e Distribuição 
C) Absorção e Biotransformação 
D) Exposição, Toxicocinética e Toxicodinâmica 
E) Interação e Excreção 
 
 
 
De acordo com o que estabelece a NR 32 do MTE, são os 
antineoplásticos, produtos altamente tóxicos e responsáveis 
por: 
 

A) Apenas carcinogênese 
B) Mutagênese e teratogênese 
C) Teratogênese, mutagênese e carcinogênese com diferentes 

graus de risco 
D) Teratogênese 
E) Carcinogênese e mutagênese 
 

 
 
As partículas resultantes da combinação de oxigênio com 
vapores metálicos denominam-se: 
 

A) Fumos 
B) Fumaças 
C) Névoas 
D) Neblinas 
E) Poeiras 
 

 
 
Qual a radiação ionizante que apresenta menor poder de 
penetração no corpo humano? 
 

A) Radiação Beta 
B) Radiação Gama 
C) Raio X 
D) Radiação Alfa 
E) Nêutrons 
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A lesão pulmonar decorrente da aspiração da gasolina ou do 
querosene é diagnosticada como: 
 
A) fibrose pulmonar 
B) enfizema pulmonar 
C) câncer brônquico 
D) bronquiectasia 
E) pneumonite química 
 
 

 
Em avaliações periódicas de saúde, que exames 
complementares devem ser solicitados pelo Médico do 
Trabalho visando monitorização biológica de trabalhadores 
expostos a pressões anormais (condições hiperbáricas), de 
acordo com o que preceitua o Quadro II, da NR 7, do MTE? 
 
A) Espirometria e hemograma completo 
B) Telerradiografia do Tórax 
C) Audiometria 
D) Radiografia das articulações coxo-femurais e escápulo-

umerais 
E) Cálcio no sangue 
 
 
 
Na intoxicação pelo chumbo inorgânico, está aumentada a 
excreção urinária de: 

 
A) sulfatos orgânicos 
B) glutaminas 
C) acetil transferase 
D) serotonina 
E) ácido delta amino levulínico 
 
 
 
 
Os efeitos mais graves do hidrargirismo ocorrem: 
 
A) no sistema nervoso e rins 
B) no aparelho respiratório 
C) no aparelho digestivo 
D) nos órgãos hematopoiéticos e rins 
E) no tecido ósseo e medula óssea 
 
 
 
A dosagem de ácido hipúrico urinário é utilizada para 
monitorar trabalhadores expostos ao: 

 
A) benzeno 
B) xileno 
C) estireno 
D) tolueno 
E) acetato de etila 

 

 
 
 

A sintomatologia semelhante à apresentada pela doença de 
Parkinson, pode ser observada nas intoxicações ocupacionais 
decorrentes da exposição ao: 

 
A) zinco 
B) níquel 
C) manganês 
D) cádmio 
E) chumbo 
 
 
 
São inseticidas orgânicos potencialmente tóxicos para o 
organismo humano: 

 
A) NPK (Nitrogênio, Fosfato, Potássio) 
B) Arsenicais, Mercuriais, Calcáreos 
C) Pentaclorofenalatos, Nitrogenados, Iodados 
D) Clorados, Fosforados, Carbamatos 
E) Sulfonados, Iodados, Nitrogenados 
 
 
 
A calcificação de ligamentos e o aumento de radiopacidade 
óssea, podem ser consequências  da exposição ocupacional a: 

 
A) manganês 
B) flúor 
C) cádmio 
D) chumbo 
E) ouro 
 
 
 
Na fabricação de pilhas, o trabalhador portador de 
osteomalácia, apresentando dores ósteo articulares e alterações 
renais, nos faz pensar em grave intoxicação crônica por: 

 
A) chumbo 
B) cádmio 
C) arsênio 
D) manganês 
E) solventes 
 
 
 
A orla gengival de Burton pode ser encontrada nas 
intoxicações ocupacionais decorrentes da exposição ao: 

 
A) manganês exclusivamente 
B) bismuto e cromo 
C) chumbo, manganês e bismuto 
D) cromo 
E) chumbo exclusivamente 
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Entre as alternativas abaixo, indique aquela que corresponde 
à doença ocupacional causada pela fibra de algodão. 

 
A) silicose 
B) bissinose 
C) siderose 
D) bagaçose 
E) estanhose 
 
 
 
A exposição habitual ao ruído, com parâmetros acima de 85 
dB(A), sem uso de proteção auditiva, provoca sempre lesão: 

 
A) apenas no tímpano 
B) na Trompa de Eustáquio 
C) no ouvido médio por desarticulação dos ossículos 
D) no órgão de Corti do ouvido médio 
E) em todas as partes do ouvido interno. 
 
 
 
A perda auditiva ocupacional induzida pelo ruído dos locais 
de trabalho, geralmente: 

 
A) é bilateral e se inicia nas frequências baixas. 
B) se instala à direita em pessoas destras. 
C) é bilateral e se inicia na frequência de 4000 Hz. 
D) é bilateral e se inicia nas frequências acima de 6000 Hz. 
E) é mais intensa em 2000 Hz e excede a 50 dB. 
 
 
 
 
Em que se baseia o diagnóstico da LER/DORT? 

 
1. No exame físico detalhado apenas. 
2. Em exames complementares 
3. Apenas na história profissional 
4. Na análise das condições de trabalho, história profissional e 

exame físico detalhado. 
 
Está (ão) correta(s) apenas 
 
A) 1 e 2. 
B) 3 e 4 
C) 1 
D) 4 
E) 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 



 
Prefeitura Municipal de Caruaru 
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                                            Cargo: Médico do Trabalho/ Nível Superior  

Página 4/6  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS DE SAÚDE
 
 
 
Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os 

recursos destinados às ações e serviços de saúde estão 
vinculados à receita de impostos e transferências 
constitucionais.  

B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é 
definido com base na variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB).  

C) Os estados e municípios devem disponibilizar 
obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas. 

D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita 
pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais.  

E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição 
Federal. 

 
 
 
Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 

organizado aos sistemas de saúde e se dará 
prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção 
Básica. 

B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento 
do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para 
resolução do problema deverá ser baseada em critérios de 
vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de 
discriminação ou privilégio. 

C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de 
forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada 
informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco 
à saúde pública. 

D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se 
dará de forma incondicional, em qualquer unidade do 
sistema. 

E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser 
assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados 
conveniados com o SUS. 

 
 
 
 “As ações desenvolvidas em parceria com movimentos 
sociais e populares para a qualificação da participação social 
e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida 
como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde): 
 
A) Educação permanente para o controle social. 
B) Promoção da equidade. 
C) Mobilização social em saúde. 
D) Educação Popular em Saúde. 
E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa. 

 
 
 
Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela 
Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 
2011, exceto: 
 
A) Saúde do trabalhador. 
B) Saúde indígena. 
C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de 

saúde às pessoas com deficiência. 
D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de 

violência. 
E) Saúde do homem. 
 
 
 
Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, 
no Pacto pela Vida 2008, exceto: 
 
A) Taxa de internação por diabetes mellitus e suas 

complicações na população de 30 anos de idade e mais. 
B) Média anual de consultas médicas por habitante nas 

especialidades básicas. 
C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais 

e sete ou mais consultas de pré-natal. 
D) Percentual de crianças menores de cinco anos com 

vacinação em dia. 
E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do 

Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção 
básica. 

 
 
 
Todas as alternativas abaixo se configuram como principais 
objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 
exceto: 
 
A) Definir que os limites financeiros para a assistência da 

atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 
município, serão compostos por parcela destinada à 
assistência da própria população e às referências recebidas 
de outros municípios. 

B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos 
federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de 
ações de assistência à saúde. 

C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do 
acesso aos serviços de saúde. 

D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e 
hierarquizadas de serviços de saúde. 

E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às 
ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
complexidade com a alocação dos recursos financeiros de 
custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento 
às necessidades de saúde da população. 
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A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em 
relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) É um órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 

B) A representação dos usuários é paritária em relação ao 
conjunto dos demais seguimentos. 

C) Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política municipal de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 

D) Tem sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara 
Municipal. 

E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder municipal 
legalmente constituído. 

 
 

 
O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem 
por base a formulação e/ou revisão periódica de quais 
instrumentos? 
 
A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão. 
B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão. 
C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e 

Programação Pactuada Integrada. 
D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano 

Plurianual. 
E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada 

Integrada e Plano Plurianual. 
 
 
 
Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema 
Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de 
saúde do trabalhador abaixo, exceto: 
 
A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 

saúde. 
B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais. 

C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 

D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas. 

E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção 
permanente do ambiente do trabalho. 

 

 
 
 
Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das 
ações e serviços de saúde e os processos de negociação e 
pactuação entre os gestores do SUS? 
 
A) Municipalização. 
B) Universalização. 
C) Regionalização. 
D) Regulamentação. 
E) Hierarquização. 
 
 
 
Com base na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, 
analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do 
Sistema Único de Saúde: 
 
 
(    ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

(    ) O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do 
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

(    ) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão 
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

(    ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(    ) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(    ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 
nos casos previstos em lei. 

 
 
Assinale a sequência correta, de cima para baixo: 
 
A) V, V, F, V, V, F 
B) F, V, F, V, F, V 
C) V, V, V, V, V, V 
D) F, F, V, F, F, F. 
E) V, F, V, F, F, V. 
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Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de 
vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ 
Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se 

constituem como a terceira maior causa de mortalidade 
na população geral. 

B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem 
como a primeira causa de mortalidade nessas populações. 

C) No conjunto da população, entre as causas externas, as 
principais causas de óbito foram por agressões, seguidas 
dos acidentes de transporte e quedas. 

D) Dentre as causas externas as agressões são as principais 
causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os 
acidentes de transporte são predominantes entre crianças 
e idosos. 

E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de 
óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro 
anos, os afogamentos. 

 

 
 
Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de 
trabalho básicos da ação regulatória, exceto: 
 
A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos 

realizados pelos estabelecimentos executantes para os 
estabelecimentos solicitantes. 

B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares. 
C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou 

serviço de saúde. 
D) A execução da ação regulatória feita por profissional 

competente, capaz de análise crítica e discernimento que 
o conduzam às decisões baseadas nas evidências. 

E) A configuração do controle de acesso dos usuários em 
um sistema informatizado. 

 
 
 
Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o 
Piso da Atenção Básica? 
 

A) Norma Operacional Básica/1996. 
B) Norma Operacional Básica/1993. 
C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001. 
D) Norma Operacional Básica/1991. 
E) Pacto pela Saúde. 
 

 
 
De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde 
conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 

A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde. 
B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde. 
C) Conselho de Saúde e Participação Popular. 
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


