
 

 

 Língua Portuguesa 01 a 10 

Raciocínio Lógico 

 Conhecimentos Específicos 

 

21 a 50 

11 a 15 

Legislação 16 a 20 

 

  
 

 

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDICO DO TRABALHO 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

 
 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 
 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de 

Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 

maneira: ● 

 
 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 

incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno 
de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

 
 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-

lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 
 5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 

sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 
 6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 

no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 
 7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 

constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Instruções 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

   Composição do Caderno 
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A gratidão tem o poder de salvar vidas (ou por 

que você deveria escrever aquela nota de 
agradecimento) 

 
Richard Gunderman. Tradução: Camilo Rocha 

 
A gratidão pode ser mais benéfica do que 

costumamos supor. Um estudo recente pediu que 
pessoas escrevessem uma nota de 
agradecimento para alguém e depois estimassem 
o quão surpreso e feliz o recebedor ficaria. 
Invariavelmente, o impacto foi subestimado. Outro 
estudo avaliou os benefícios para a saúde de se 
escrever bilhetes de obrigado. Os pesquisadores 
descobriram que escrever apenas três notas de 
obrigado ao longo de três semanas melhorava a 
satisfação com a vida, aumentava sentimentos de 
felicidade e reduziria sintomas de depressão. 

Existem múltiplas explicações para os 
benefícios da gratidão. Uma é o fato de que 
expressar gratidão encoraja os outros a 
continuarem sendo generosos, promovendo, 
assim, um ciclo virtuoso de bondade em 
relacionamentos. Da mesma maneira, pessoas 
agradecidas talvez fiquem mais propensas a 
retribuir com seus próprios atos de bondade. 
Falando de modo mais amplo, uma comunidade 
em que as pessoas se sentem agradecidas umas 
com as outras tem mais chance de ser um lugar 
agradável para se viver do que uma caracterizada 
por suspeição e ressentimento mútuos. 

Os efeitos benéficos da gratidão podem ir ainda 
mais longe. Por exemplo, quando muitas pessoas 
se sentem bem sobre o que outra pessoa fez por 
elas, elas sentem um senso de elevação, com um 
consequente reforço da sua consideração pela 
humanidade. Alguns se inspiram a tentar se tornar 
também pessoas melhores, fazendo mais para 
ajudar a trazer o melhor nos outros e trazendo 
mais bondade para o mundo à sua volta. 

É claro, atos de bondade também podem 
fomentar desconforto. Por exemplo, se pessoas 
sentem que não são merecedoras de bondade ou 
suspeitam que há algum motivo por trás da 
bondade, os benefícios da gratidão não se 
realizarão. Do mesmo modo, receber bondade 
pode fazer surgir um senso de dívida, deixando 
nos beneficiários uma sensação de que precisam 
pagar de volta a bondade recebida. A gratidão 
pode florescer apenas se as pessoas têm 
confiança o suficiente em si mesmas e nos outros 
para permitir que isso aconteça. 

Outro obstáculo para a gratidão é 
frequentemente chamado de senso de 
merecimento. Em vez de sentir um benefício como 

uma virada boa, as pessoas às vezes o veem 
como um mero pagamento do que lhes é devido, 
pelo qual ninguém merece nenhum crédito moral. 
Ainda que seja importante ver que a justiça está 
sendo feita, deixar de lado oportunidades por 
sentimentos genuínos e expressões de 
generosidade também podem produzir uma 
comunidade mais impessoal e fragmentada. 

Quando Defoe retratou a personagem 
Robinson Crusoe fazendo da ação de graças uma 
parte diária de sua vida na ilha, ele estava 
antecipando descobertas nas ciências sociais e 
medicina que não apareceriam por centenas de 
anos. Ele também estava refletindo a sabedoria de 
tradições religiosas e filosóficas que têm início há 
milhares de anos. A gratidão é um dos estados 
mentais mais saudáveis e edificantes, e aqueles 
que a adotam como hábito estão enriquecendo 
não apenas suas próprias vidas mas também as 
vidas daqueles à sua volta. 
 
Adaptado de: https://www.nexojornal.com.br/externo/2018/08/11/A-
gratid%C3%A3o-tem-o-poder-de-salvar-vidas-ou-por-que-
voc%C3%AA-deveria-escrever-aquela-nota-de-agradecimento 
Acesso em: 04 fev. 2020. 

  
1. Considere as ideias e informações 

apresentadas no texto e assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Os três primeiros parágrafos têm a função 
de apresentar os efeitos positivos da 
gratidão na vida das pessoas. 

(B) A sequência lógica do texto revela que não 
apenas aspectos positivos estão articulados 
à gratidão, pois, nos 4o e 5o parágrafos, é 
apresentado um contraponto aos benefícios 
da gratidão. 

(C) Ocorre uma contradição interna no texto, 
visto que, primeiramente, é apresentada a 
serventia da  gratidão, porém, em seguida, o 
autor se contradiz.  

(D) A referência à obra literária de Dafoe 
exemplifica, por meio da experiência de  
Robinson Crusoe, que a importância do 
hábito da gratidão não é recente. 

(E) O autor acredita que o atual individualismo 
na sociedade pode ser uma consequência 
da falta de atitudes de agradecimento nas 
relações pessoais. 

  
2. Assinale a alternativa que analisa e 

classifica corretamente a oração em 
destaque no seguinte excerto: “[…] uma 
comunidade em que as pessoas se 
sentem agradecidas umas com as outras 
tem mais chance de ser um lugar 
agradável para se viver [...]”. 

 

Língua Portuguesa 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

MÉDICO DO TRABALHO  
3 

(A) Oração substantiva completiva nominal, pois 
completa o sentido do nome “comunidade”, 
sem a qual esse substantivo não teria 
sentido completo. 

(B) Oração adjetiva restritiva, pois caracteriza e 
especifica qual comunidade é agradável. 

(C) Oração adjetiva explicativa, pois generaliza 
que toda comunidade tem chance de ser 
agradável. 

(D) Oração adverbial final, pois indica a 
finalidade de comportamento que se espera 
em uma comunidade. 

(E) Oração adverbial condicional, visto que 
apresenta uma condição para que a 
comunidade seja agradável. 

 
3. Assinale a alternativa em que a 

substituição do verbo em destaque em 
“Existem múltiplas explicações para os 
benefícios da gratidão.” respeite as 
normas de concordância. 

(A) Faz múltiplas explicações para os benefícios 
da gratidão. 

(B) Há múltiplas explicações para os benefícios 
da gratidão. 

(C) A múltiplas explicações para os benefícios 
da gratidão. 

(D) Hão múltiplas explicações para os 
benefícios da gratidão. 

(E) Existe múltiplas explicações para os 
benefícios da gratidão. 

 
4. Assinale a alternativa que apresenta a 

relação estabelecida pela oração em 
destaque na seguinte frase: “[…] aqueles 
que a adotam como hábito estão 
enriquecendo não apenas suas próprias 
vidas mas também as vidas daqueles à 
sua volta.”. 

(A) Alternativa. 
(B) Optativa. 
(C) Aditiva. 
(D) Alternativa. 
(E) Conclusiva. 
 
5. Considerando que a oração em destaque 

classifica-se como reduzida por não 
apresentar conectivo e por apresentar um 
verbo em sua forma nominal, assinale a 
alternativa que apresenta um 
desenvolvimento dessa oração com 
sentido coerente e redação adequada. 

 “Uma é o fato de que expressar gratidão 
encoraja os outros a continuarem sendo 
generosos,  promovendo assim um 
ciclo virtuoso de bondade em 
relacionamentos.”. 

(A) […] porque promove, assim, um ciclo 
virtuoso de bondade em relacionamentos. 

(B) […] visto que promova, assim, um ciclo 
virtuoso de bondade em relacionamentos. 

(C) […] desde que promova, assim, um ciclo 
virtuoso de bondade em relacionamentos.  

(D) […] quando promove, assim, um ciclo 
virtuoso de bondade em relacionamentos. 

(E) […] se promove, assim, um ciclo virtuoso de 
bondade em relacionamentos. 

 
6. No texto de apoio, predomina o discurso 
(A) narrativo. 
(B) descritivo. 
(C) expositivo. 
(D) argumentativo. 
(E) injuntivo. 
 
7. Considerando os usos do “se” no 

seguinte excerto, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 “Por exemplo, se pessoas sentem que 
não são merecedoras de bondade ou 
suspeitam que há  algum motivo por 
trás da bondade, os benefícios da 
gratidão não se realizarão.” 

 
I.  Nas duas ocorrências, o “se” é um 

pronome que integra o sentido do verbo. 
II.  Na primeira ocorrência, o “se” tem valor 

condicional. 
III.  Na segunda ocorrência, o “se” indica que 

a oração está na voz passiva. 
IV. Nas duas ocorrências, servem para 

indeterminar os sujeitos verbais. 
 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e IV. 
(C) Apenas I e II. 
(D)  Apenas II e III. 
(E) Apenas I e III. 
 
8. De acordo com o contexto, a palavra em 

destaque em “[...] uma comunidade […] 
caracterizada por suspeição e 
ressentimento mútuos.” significa 

(A) afeição. 
(B) preconceito. 
(C) superstição. 
(D) rancor. 
(E) desconfiança. 
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9. Assinale a alternativa em cuja palavra 
ocorre um dígrafo. 

(A) Gratidão. 
(B) Benefícios. 
(C) Subestimado. 
(D) Pesquisadores. 
(E) Escrever. 
 
10. A expressão em destaque em “Outro 

obstáculo para a gratidão […]” (5o 
parágrafo) retoma  

(A) “Os efeitos benéficos da gratidão” –                          
(3o parágrafo). 

(B) “atos de bondade” – (4o parágrafo). 
(C) “senso de dívida” – (4o parágrafo). 
(D) “beneficiários” – (4o parágrafo). 
(E) “comunidade mais impessoal e 

fragmentada.” – (5o parágrafo). 
 

 
 
11. A é o conjunto de todas as pessoas que 

dominam o idioma espanhol e B é o 
conjunto de todas as pessoas que 
dominam o idioma inglês, conforme 
representado no diagrama a seguir: 

 
  

 Com base nessas informações, é correto 
afirmar que 

(A)  a região I representa o conjunto de todas as 
pessoas que dominam o idioma inglês, mas 
não dominam o idioma espanhol. 

(B)  a região II representa o conjunto de todas as 
pessoas que dominam os dois idiomas. 

(C)  a região III representa o conjunto de todas 
as pessoas que dominam o idioma 
espanhol, mas não dominam o idioma 
inglês. 

(D)  a região IV representa o conjunto de todas 
as pessoas que dominam os dois idiomas. 

(E)  U representa o conjunto de todas as 
pessoas que não dominam nenhum desses 
dois idiomas. 

 
 
 
 

12. É correto afirmar que 
(A)  0,89% de 400 é igual a 356. 

(B)  1.700% de 18 é igual a 30.600. 

(C) 
1

5
 de 1.000 corresponde a 25% de 1.000. 

(D)  0,018 é igual a 12% de 0,15. 

(E)  95 é igual a 17% de 500. 

 
13. Afirmar que “João joga futebol na sexta-

feira ou João joga futebol no sábado e no 
domingo” é equivalente a afirmar, por 
definição de equivalência de 
proposições, que 

(A)  “João joga futebol na sexta-feira ou no 
domingo e João joga futebol na sexta-feira 
ou no sábado”. 

(B)  “João não joga futebol na sexta-feira ou no 
domingo e João joga futebol na sexta-feira 
ou no sábado”. 

(C)  “João joga futebol na sexta-feira ou no 
domingo e João não joga futebol na sexta-
feira ou no sábado”. 

(D)  “João joga futebol na sexta-feira e no 
domingo se, e somente se, João joga futebol 
na sexta-feira ou no sábado”. 

(E)  “João nunca joga futebol na sexta-feira”. 
 
14. Considere como verdadeira a seguinte 

sentença: “Sara vai ao cinema ou ao 
clube”. A negação dessa sentença, por 
definição, será dada por 

(A)  “Sara não vai ao clube e vai ao cinema”. 
(B)  “Sara vai ao clube e não vai ao cinema”. 
(C)  “Sara não vai ao cinema ou vai ao clube”. 
(D)  “Sara vai ao cinema ou não vai ao clube”. 
(E)  “Sara não vai ao cinema e não vai ao clube”. 
 
15. Se multiplicarmos o numerador de uma 

fração por 3 e o denominador por 21, o 
valor da fração ficará 

(A)  multiplicado por 21. 

(B)  multiplicado por 
1

7
. 

(C)  multiplicado por 3. 

(D)  dividido por 3. 

(E)  dividido por 
1

3
. 
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16. Analise as alternativas a seguir e assinale 

a correta em relação à Lei Orgânica de 
Novo Hamburgo. 

(A) O Prefeito de Novo Hamburgo deve ser 
nascido e registrado no Município. 

(B) A Câmara dos Vereadores pode expandir o 
território de Novo Hamburgo com a 
aprovação de lei municipal.  

(C) O Município pode celebrar convênios com a 
União, o Estado e os Municípios para a 
execução de suas leis, serviços e decisões, 
ou outros encargos análogos a essas 
esferas. 

(D) Não compete ao Município estimular a 
educação e a prática desportiva.  

(E) Compete ao Prefeito indicar o Presidente da 
Câmara durante o seu governo.  

  
17. Assinale a alternativa correta sobre as 

regras de comércio localizado no 
Município de Novo Hamburgo. 

(A) Não é exigido Alvará de Licença para 
estabelecimento que goze de imunidade ou 
isenção tributária no território municipal. 

(B) A expedição de Alvará de Licença é gratuita.  
(C) O Alvará de Licença só pode ser revogado 

em caso de cometimento de crime pelo 
estabelecimento licenciado.  

(D) A Prefeitura não pode conceder Alvará de 
Licença a título precário ou provisório.  

(E) Os estabelecimentos comerciais, industriais, 
prestadores de serviços e institucionais 
somente poderão funcionar no território 
municipal munidos de Alvará de Licença, 
expedido pela Administração Municipal. 

  
18. Referente ao regime estatutário dos 

servidores públicos municipais, previsto 
na Lei Municipal nº 333 de 2000, assinale 
a alternativa INCORRETA sobre as regras 
de remuneração e vencimento. 

(A) Remuneração é o vencimento do cargo, 
acrescido das vantagens pecuniárias, 
permanentes ou temporárias, estabelecidas 
em lei. 

(B) O vencimento padrão do cargo observará o 
princípio da isonomia e demais preceitos 
constitucionais. 

(C) O servidor perderá a remuneração dos dias 
que faltar injustificadamente ao serviço, sem 
prejuízo das demais penalidades 
disciplinares aplicáveis. 

(D) A remuneração do servidor não será objeto 
de arresto, sequestro, penhora ou qualquer 

outro ato de constrição, exceto nos casos de 
prestação de alimentos decorrentes de 
homologação ou decisão judicial. 

(E) A remuneração mensal acumulada dos 
servidores pode, até mesmo, ultrapassar os 
vencimentos mensais somados de um 
Secretário Municipal.  

 
19. Acerca das regras do regime estatutário 

dos servidores de Novo Hamburgo, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O servidor fará jus, anualmente, ao gozo de 
um período de férias, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

(B) Terá direito a férias dobradas o servidor que, 
no curso do período aquisitivo, tiver gozado 
de licenças para tratamento de saúde, por 
acidente em serviço ou enfermidade 
profissional, ou por motivo de doença da 
família, por mais de quatro meses contínuos 
ou seis meses descontínuos. 

(C) Não fará jus a férias o servidor que faltar 
injustificadamente ao serviço por mais de 
vinte dias, no respectivo período aquisitivo. 

(D) É vedado descontar, no período de férias, as 
faltas do servidor ao serviço. 

(E) Não fará jus a férias o servidor que, no 
respectivo período aquisitivo, estiver em 
disponibilidade por mais de trinta dias, 
sendo-lhe assegurado, entretanto, a 
percepção de um terço da sua remuneração. 
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20. Analise as assertivas sobre o Plano de 
Classificação de Cargos e Funções para 
os servidores municipais e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 

I. A atividade em regime de dedicação 
plena corresponde tanto à atividade em 
tempo integral, quando sujeitar o 
servidor público a maior número de horas 
semanais do que o estabelecido por lei 
para seu cargo, quanto à atividade com 
dedicação exclusiva, quando, além do 
tempo integral, assim o exijam condições 
especiais ao desempenho das 
atribuições inerentes à própria atividade. 

II. O desempenho de atividade em regime de 
dedicação plena tem natureza provisória 
e caráter eminentemente precário e não 
gera, para o servidor público, qualquer 
direito à incorporação do respectivo 
adicional, a qualquer tempo ou título. 

III. Sobre o adicional auferido incidirão 
também todos os outros adicionais ou 
gratificações. 

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

 
 
21. Em um trabalhador, 54 anos, durante 

avaliação de exame periódico, são 
observadas alterações na coloração de 
seus dentes, com manchas na cor verde-
escura. Esse achado é devido 

(A) à exposição ocupacional ao níquel. 
(B) à exposição ocupacional ao cobre. 
(C) à exposição ocupacional ao cádmio. 
(D) ao tabagismo. 
(E) ao envelhecimento. 
 
22. A  substância que pode ser quantificada 

em meio biológico e ser utilizada como 
indicador biológico de   exposição 
ocupacional é o 

(A) zinco. 
(B) alumínio. 
(C) vanádio. 
(D) titânio. 
(E) tolueno. 
 

23. Em relação à atividade médico pericial, 
analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 
I. A confecção do laudo pericial deverá ser 

concluída sempre na presença do 
segurado.  

II. A determinação da capacidade laboral 
para fins previdenciários, no âmbito do 
Instituto Nacional do Seguro social 
(INSS), compete ao médico perito da 
Previdência Social. 

III. O médico designado como perito Judicial 
só poderá determinar a capacidade 
laboral se for especialista na doença que 
acomete o periciado.  

IV. O médico, na função de auditor, 
assistente técnico ou perito, não pode 
intervir nos atos profissionais de outro 
médico. 

 
(A) Apenas I, II e IV.  
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 
 
24. Em relação aos trabalhadores rurais, 

quanto ao uso dos EPIs, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

(A) O empregador deve oferecer respiradores e 
máscaras de filtros combinados para 
atividades em que o teor de oxigênio seja 
inferior a 10% em volume. 

(B) Cabe ao empregador rural a substituição 
imediata do equipamento danificado ou 
extraviado. 

(C) Compete ao trabalhador responsabilizar-se 
pela danificação dos EPIs, ocasionada pelo 
uso inadequado ou fora das atividades a que 
se destinam, bem como pelo seu extravio.  

(D) Os órgãos regionais do Ministério do 
trabalho devem fiscalizar o uso e qualidade 
dos EPIs. 

(E) O empregador deve oferecer para proteção 
da cabeça capacete de segurança, 
protetores de cabeça impermeáveis e 
chapéu de palha de abas largas e cor clara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
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25. Considerando o processo de 
investigação da relação de causalidade 
entre transtorno mental e trabalho, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.  

 
(   )   Considera-se caso suspeito todo 

trabalhador(a) com sinais e sintomas de 
transtorno mental que, durante o  
atendimento, faz referência à 
possibilidade de relação de seu 
adoecimento com o trabalho. 

(   )   Considera-se caso suspeito quando o 
profissional de saúde, após anamnese 
ocupacional e quadro clínico 
apresentado pelo(a) trabalhador(a), 
suspeitar da relação com o trabalho. 

(   ) Considera-se caso suspeito todo(a) 
trabalhador(a) com quadro clínico de 
transtorno mental que tenha sido 
encaminhado(a) pelo INSS ou por outra 
instituição. 

 
(A) V – F – V. 
(B) F – V – V. 
(C) V – V – F. 
(D) F – F – F. 
(E) V – V – V. 
 
26. Em relação a trabalhos expostos às 

radiações ionizantes, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Trabalhadores expostos cronicamente às 
radiações ionizantes podem apresentar 
câncer de células escamosas e leucemias. 

(B) Os Rx podem causar doenças em 
trabalhadores da construção civil que 
utilizam gamagrafia. 

(C) As radiodermites ocupacionais são do grupo 
II da classificação de Schilling. 

(D) Técnicos de RX e radiologista, que 
manuseiem o RX, estão expostos às 
radiações ionizantes. 

(E)    As radiodermatites crônicas se desenvolvem 
lentamente, meses ou anos após a 
exposição a grandes doses de radiação, 
após aplicações radioterápicas ou 
exposição ocupacional acidental. 

  
27. I.O.R, 58 anos, é motorista profissional e 

alcoólatra. Sua esposa apresenta para o 
médico da empresa um relatório do 
serviço de emergência onde o 
trabalhador está internado, constando 
que deu entrada no serviço apresentando 
confusão mental, nistagmo, paralisia 

ocular e paralisia do nervo abducente 
bilateral. Informa, ainda, ingestão de 
grande quantidade de bebida alcoólica há 
3 dias. O provável diagnóstico é 

(A) hipoglicemia. 
(B) encefalopatia hepática. 
(C) encefalopatia de Wernicke. 
(D)     psicose de Korsakoff. 
(E)     síndrome de abstinência. 
 
28. No quadro relatado na questão anterior, 

nº 27, o tratamento deve ser realizado 
imediatamente com 

(A) glicose. 
(B) diazepam.  
(C) midazolam. 
(D) tiamina. 
(E) manitol. 
 
29. Um trabalhador sofreu acidente de 

trabalho e foi a óbito imediato. Nesse 
caso, em relação ao comunicado de 
acidente de trabalho (CAT), a empresa 
deve 

(A) emitir a CAT inicial. 
(B) emitir a CAT de comunicação de óbito. 
(C) emitir a CAT de reabertura. 
(D) emitir o atestado de óbito. 
(E) aguardar a perícia do INSS para emissão da 

CAT inicial. 
  
30.  Preencha as lacunas e assinale a 

alternativa correta. 
 A Higiene Ocupacional visa à prevenção 

da doença ocupacional por meio 
de______________, reconhecimento, 
_______________ e controle dos agentes 
ambientais. 

(A) avaliação / causalidade 
(B) antecipação / quantificação 
(C) antecipação / avaliação 
(D) avaliação / quantificação 
(E) antecipação / causalidade 
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31. A avaliação clínica, segundo o PCMSO, 
deverá ocorrer 

(A) no exame médico admissional, 
imediatamente após o trabalhador iniciar 
suas atividades laborais na empresa. 

(B) no exame médico de mudança de função, 
até 7 dias após a transferência de setor. 

(C) no exame médico periódico, a cada 2 anos, 
quando trabalhador maior de 45 anos. 

(D)  no exame demissional, até a data da 
homologação.  

(E)     no exame de retorno ao trabalho, no primeiro 
dia da volta ao trabalho de trabalhador 
ausente por período igual ou superior a trinta 
dias. 

 
32. Assinale a alternativa correta em relação 

à exposição a agentes causadores de 
danos à saúde. 

(A) A NR 8 define que agentes ambientais 
presentes no ambiente de trabalho podem 
causar riscos ao trabalhador. 

(B) A insalubridade pode ser entendida como a 
exposição do trabalhador a agentes 
químicos, físicos e biológicos que podem 
causar danos à saúde. 

(C) A NR 16 se encarrega dos critérios de 
caracterização das atividades com agentes 
ambientais. 

(D) O pagamento do adicional de insalubridade 
garante a proteção dos trabalhadores 
expostos. 

(E) Na exposição do trabalhador aos agentes 
químicos, a forma de absorção mais comum 
é pelo trato gastrointestinal. 

 
33. A exposição prolongada a ruídos muito 

elevados pode provocar perdas auditivas 
temporárias ou permanentes. Nesse 
sentido, a Ergonomia busca, para a 
proteção dos trabalhadores, limites 
inferiores a 

(A) 115 dB. 
(B) 95 dB. 
(C) 92 dB. 
(D) 85 dB. 
(E) 80 dB. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

34. A Vigilância dos Acidentes e Doenças 
Relacionadas ao Trabalho está 
fundamentada na notificação 
compulsória desses agravos. São 
agravos de notificação compulsória, 
EXCETO 

(A) acidente de trabalho fatal. 
(B) intoxicações endógenas. 
(C) acidentes com material biológico. 
(D) intoxicação por substância química. 
(E) intoxicação por metais pesados. 
 
35. Em relação à possibilidade de exposição 

acidental aos agentes biológicos, a 
Norma Regulamentadora (NR) que tem 
por finalidade estabelecer e implementar 
medidas de proteção à segurança e à 
saúde dos trabalhadores dos serviços em 
estabelecimentos hospitalares é a 

(A) NR 10. 
(B) NR 11. 
(C) NR 31. 
(D) NR 32. 
(E) NR 38. 
 
36. Trabalhador observa MAPA de risco do 

seu setor com um círculo pequeno 
amarelo, um círculo médio azul e um 
círculo vermelho grande. Nesse caso, ele 
identifica que no seu setor 

(A) o risco ao agente químico é elevado. 
(B) o risco ao agente biológico é elevado. 
(C) o risco ergonômico é médio. 
(D) o risco físico é médio. 
(E) o risco de acidente é pequeno. 
 
37. A medicina do trabalho exige o domínio 

de conceitos e ferramentas básicas de 
formulação de políticas, planejamentos, 
gestão e avaliação em saúde para o 
cuidado da saúde dos trabalhadores, 
com abordagem integral, interdisciplinar 
e multiprofissional, considerando o 
princípio da 

(A) integralidade. 
(B) equidade. 
(C) regionalização. 
(D) participação popular. 
(E) participação do trabalhador. 
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38. As condições sanitárias e de conforto 
nos locais de trabalho; a sinalização de 
segurança; a segurança e saúde em 
plataformas de petróleo estão 
regulamentadas, respectivamente, por 
quais Normas Regulamentadoras? 

(A) NR 18 - NR 25 - NR 34. 
(B) NR 14 - NR 26 - NR 32. 
(C) NR 12 - NR 17 - NR 31. 
(D) NR 16 - NR 18 - NR 35. 
(E) NR 24 - NR 26 - NR 37. 
 
39. Em relação ao auxílio-acidente, assinale 

a alternativa correta. 
(A) Durante o período que estiver recebendo o 

auxílio-acidente, o segurado não pode 
trabalhar. 

(B) O contribuinte individual deverá receber o 
benefício 10 dias após requerimento se 
apresentar sequela permanente. 

(C) Para receber o benefício, há a necessidade 
do cumprimento de período de carência. 

(D) Em casos especificados, o segurado poderá 
aguardar a perícia médica domiciliar ou 
hospitalar. 

(E) Somente o contribuinte individual e o 
contribuinte facultativo têm direito a esse 
benefício. 
 

40. Em relação à ética médica ocupacional, é 
vedado ao médico 

(A) esclarecer ao trabalhador sobre as 
condições de trabalho que coloquem em 
risco sua saúde. 

(B) liberar cópias do prontuário sob sua guarda 
após liberação por escrito do paciente. 

(C) revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude de sua profissão. 

(D) orientar seus auxiliares a manter sigilo 
profissional. 

(E) revelar informações confidenciais de 
trabalhador, mesmo havendo risco para a 
comunidade. 

 
41. G.R, 26 anos, iniciou na função de auxiliar 

de enfermagem em Hospital de referência 
para doenças infectocontagiosas e vai 
atuar na ala de isolamento, mantendo 
contato permanente com os pacientes, 
portanto ele deverá receber 

(A) adicional de periculosidade de 30%. 
(B) adicional de periculosidade de 10%. 
(C) adicional de insalubridade de 20%. 
(D) adicional de insalubridade de 40%. 
(E) adicional de periculosidade 10% e de 

insalubridade de 20%. 
 

42. Em relação às Lesões por esforço 
repetitivo (LER/DORT), é correto afirmar 
que 

(A) a ausência de sinais objetivos descarta a 
presença de LER/DORT, mesmo que o 
trabalhador relate dor intensa.  

(B) o comportamento da dor do trabalhador com 
LER/DORT segue um curso linear. 

(C) a ausência de lesões físicas está 
relacionada com quadro de dores mais 
leves. 

(D) a associação entre os fatores psicossociais 
e os problemas osteomusculares dolorosos 
está totalmente esclarecida. 

(E) duração do ciclo do trabalho, distribuição 
das pausas e estruturas de horários são 
fatores de risco para as Dorts. 

 
43. Em relação à síndrome nefrítica aguda, 

quando relacionada ao trabalho, ocorre 
devido à exposição a 

(A) tetracloreto de carbono. 
(B) mercúrio. 
(C) cádmio. 
(D) chumbo. 
(E) bismuto. 
 
44. Em trabalhadores da saúde, o controle de 

eficácia de vacina se aplica 
(A) na vacina contra tétano/difteria. 
(B) na vacina contra Hepatite B. 
(C) na vacina contra hepatite A. 
(D) na vacina contra influenza. 
(E) na vacina tríplice viral (sarampo/ 

caxumba/rubéola). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

MÉDICO DO TRABALHO  
10 

45. Em relação ao médico do trabalho e 
demais médicos que atendem ao 
trabalhador, assinale a alternativa 
correta. 

(A) O médico do trabalho deve promover, sem a 
ciência do trabalhador, discussão clínica 
com especialista assistente do trabalhador, 
com objetivo de melhorar o resultado do 
tratamento. 

(B) Cabe ao médico assistente do trabalhador 
fazer os encaminhamentos necessários, não 
sendo essa atribuição do médico do 
trabalho. 

(C) O médico do trabalho não deve fornecer ao 
representante legal do trabalhador cópia de 
exames e do prontuário médico, mesmo 
havendo consentimento do trabalhador. 

(D) O médico do trabalho pode discordar dos 
termos de atestado emitido por outro 
médico. 

(E) O médico do trabalho deve informar todos os 
resultados dos exames do trabalhador no 
atestado de saúde ocupacional (ASO) 

  
46. Para a identificação do dano ocupacional 

à saúde, o melhor instrumento é a  
(A) anamnese ocupacional. 
(B) realização de exames complementares. 
(C) avaliação dos postos de trabalho. 
(D) elaboração do mapa de risco. 
(E) realização de estudos epidemiológicos. 
 
47. Em relação às vacinas dos trabalhadores, 

assinale a alternativa correta. 
(A) A empresa não pode exigir atestado de 

vacinação. 
(B) As vacinas que não são disponibilizadas 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devem 
ser pagas pelo trabalhador. 

(C)  O trabalhador de saúde deve ser consciente 
e convencido da importância de estar 
vacinado e protegido contra doenças 
evitáveis. 

(D)  Na definição do programa de vacinação da 
empresa, riscos individuais não são levados 
em consideração. 

(E)  O Ministério da saúde recomenda sorologia 
prévia à vacinação aos trabalhadores da 
saúde.  

 
 
 
 
 
 
 
 

48. Trabalhador de indústria têxtil retorna ao 
trabalho após período de férias. Após 3 
horas do início de sua atividade de abrir 
fardos, ele apresenta opressão torácica e 
dispneia. Nesse caso, o provável 
diagnóstico é 

(A) Infarto agudo do miocárdio. 
(B) Bissinose. 
(C) Embolia pulmonar. 
(D) Aspergilose. 
(E) Silicose. 
 
49. Em relação ao mapa de risco, assinale a 

alternativa correta. 
(A) A elaboração do Mapa de risco deve ser 

realizada pelo Serviço Especializado em 
Engenharia e Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT), sob orientação da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 

(B) Para a elaboração, não é necessário 
conhecer o processo produtivo da empresa. 

(C) Os acidentes de trabalho ocorridos na 
empresa não servem como indicadores de 
saúde. 

(D) Empresas com número pequeno de 
funcionários não necessitam elaborar o 
mapa de risco. 

(E) Pode ser usado para determinar medidas de 
prevenção dos riscos de toda empresa ou 
setor analisado. 
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50. Trabalhador, 22 anos operador de 
máquinas pesada, ensino fundamental 
incompleto, foi afastado há 2 anos após 
acidente de trabalho. Teve a perna 
esquerda amputada, necessitando de 
prótese. A cidade onde mora tem 
recursos limitados. A empresa à qual está 
vinculado tem 100 funcionários e sua 
função exige alto esforço físico. 
Atualmente, apresenta déficit funcional 
isolado. Não tem experiência em outras 
funções. Com relação à reabilitação 
desse trabalhador, é correto afirmar que 

(A) a idade, a empresa onde atua e seu déficit 
funcional são aspectos favoráveis à sua 
reabilitação. 

(B) a idade, a atividade habitual, o uso de 
prótese e a empresa onde trabalha são 
aspectos favoráveis à sua reabilitação. 

(C) a idade, a atividade habitual e a empresa 
onde trabalha são aspectos favoráveis à sua 
reabilitação. 

(D) a idade e o tempo de afastamento são 
aspectos favoráveis à sua reabilitação. 

(E) a idade e a escolaridade são aspectos 
favoráveis à sua reabilitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


