
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - SP 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

MÉDICO DO TRABALHO 
 

Este caderno de questões está constituído de 40 questões: 
Conhecimentos Específicos: 30 Conhecimento de Saúde Pública:05 Lingua Portugues: 05  

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

1)A respeito da  antropometria  que refere-se às 
medidas físicas do corpo humano, sendo que até a 
década de 1940, visavam apenas determinar grandezas 
médias da população, com pesos e estaturas, sendo 
que com o tempo passou a determinar as variações e 
os alcances dos movimentos. Assinale a alternativa 
CORRETA  sobre três tipos básicos do corpo humano 
com características próprias: 
a)Endomorfo – neste tipo, os indivíduos apresentam corpo 
e membros longos e finos, com um mínimo de gorduras e 
músculos, e os ombros são largos e caídos. O pescoço é 
fino e comprido com o rosto magro, queixo recuado, testa 
alta, tórax e abdômen estreitos e finos.  
b)Mesomorfo – refere-se a indivíduos de tipo musculoso 
com formas angulosas, cabeça cúbica e maciça, ombros e 
peitos largos e abdômen pequeno. Os membros são 
musculosos e fortes e possui pouca gordura subcutânea. 
c)Ectomorfo  – indivíduos com tipo de formas arredondadas 
e macias e com grandes depósitos de gorduras. Forma 
extrema com característica de uma pêra (estreita em cima 
e larga em baixo). O abdômen é grande e cheio, sendo que 
o tórax parece ser relativamente pequeno. Apresenta 
braços e pernas curtos e flácidos com os ombros e a 
cabeça arredondados. Os ossos são pequenos e o corpo 
tem baixa densidade, podendo flutuar na água, a pele é 
macia. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
2)As ações de Saúde do Trabalhador ST consideram o 
fenômeno saúde-doença, na sua relação com o 
trabalho, em seus aspectos individuais e coletivos, 
biológicos e sociopolíticos e podem ser organizadas 
em três eixos, Sobre o eixo visat assinale a alternativa 
CORRETA: 
a)Reconhece o trabalho como promotor de saúde e não 
apenas produtor de sofrimento, adoecimento e morte. Mais 
do que mudanças de comportamentos favoráveis à saúde, 
as ações de promoção da saúde devem buscar o 
empoderamento e o fortalecimento da autonomia do 
trabalhador na luta por condições dignas de trabalho. 
b)Deve incluir a orientação do trabalhador sobre as 
medidas de prevenção e direitos trabalhistas e 
previdenciários, a notificação dos agravos relacionados ao 
trabalho e, se necessário, o acionamento dos setores da 
vigilância em saúde. 
c)Identificar o usuário enquanto trabalhador, considerando 
sua inserção laboral atual e pregressa, para que se 
estabeleça a relação entre o trabalho e o processo saúde-
doença, e se faça o diagnóstico correto e se defina o plano 
terapêutico adequado, incluindo a reabilitação física e 
psicossocial. 
d)É um dos componentes da Vigilância em Saúde e 
abrange a vigilância epidemiológica dos agravos 
(acidentes, intoxicações, entre outros) e doenças 
relacionados ao trabalho e a vigilância dos ambientes e 
processos de trabalho, em estabelecimentos e atividades 
do setor público e privado, urbanos e rurais. 
 
3)Assinale a alternativa CORRETA  a respeito dos  
grupos de fatores de risco para LER/Dort)  aos quais 
podem ser relacionados: 
a)O posto de trabalho: o posto de trabalho provocado pelo 
contato físico de cantos retos ou pontiagudos de objetos, 
ferramentas e móveis com tecidos moles de segmentos 
anatômicos e trajetos nervosos ocasionam compressões 

de estruturas moles do sistema musculoesquelético. 
b)A  força da gravidade: está presente quando um membro 
é mantido numa posição que vai contra a gravidade. 
Nesses casos, a atividade muscular não pode se reverter a 
zero. 
c)As exigências cognitivas: podem ter um papel no 
surgimento das lesões e dos distúrbios, seja causando um 
aumento da tensão muscular, seja causando uma reação 
mais generalizada de estresse. 
d)A pressão mecânica localizada: embora as dimensões da 
pressão mecânica localizada não causem distúrbios 
musculoesqueléticos por si, elas podem forçar o 
trabalhador a adotar posturas, a suportar certas cargas e a 
se comportar de forma a causar ou agravar as afecções 
musculoesqueléticas. 
 
4)Através do diagnóstico para identificar um caso de 
LER/Dort no  exame físico do sistema 
musculoesquelético referente as manobras clínicas 
pode ser constatado a tendinopatia biciptal, sobre a 
mesma é CORRETO afirmar: 
a)Decorre do envolvimento da origem dos tendões 
extensores do carpo. Teste de Cozen: manobra com o 
cotovelo fletido em 90º com a mão posicionada em 
pronação. A extensão do punho contra resistência provoca 
dor no epicôndilo lateral. 
b)Na face ventral do punho, o nervo mediano e os tendões 
flexores dos dedos atravessam um túnel formado 
posteriormente pelos ossos do carpo e anteriormente pelo 
ligamento volar do carpo, ocorre compressão do nervo 
mediano. Manobra de Tinel: a percussão do ligamento 
volar provoca dor e parestesias na área do nervo mediano, 
isto é, do 1º à face radial do 4º quirodáctilo. 
c)Manifesta-se como dor na região anterior do ombro. 
Manobra de Yergason: cotovelos em flexão de 90º. A 
supinação contra resistência provoca dor na região anterior 
do ombro. 
d)Ocorre nos tendões abdutor longo e extensor curto do 
polegar. Manobra de Finkelstein: a mão deve ser fechada 
com os dedos envolvendo o polegar. A flexão radial do 
carpo provoca dor intensa na base do polegar, na altura do 
processo estiloide radial. 
 
5)Segundo o Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário (NTEP)sobre o PCMSO – Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional é CORRETO 
afirmar: 
a)Têm o objetivo de monitorar, individualmente, aqueles 
trabalhadores expostos aos agentes químicos, físicos e 
biológicos. 
b)Elaborado com o intuito de se documentar os agentes 
nocivos existentes no ambiente de trabalho e concluir se 
estes podem gerar insalubridade para os trabalhadores 
eventualmente expostos. 
c)Descrevem a exposição e as condições as quais o 
empregado esteve exposto aos agentes nocivos. 
d)Permite antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho. 
 
6)Com base no Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário (NTEP), o  índice de custo representa o 
custo dos benefícios por afastamento cobertos pela 
Previdência. Para esse índice são computados os 
valores pagos pela Previdência em rendas mensais de 
benefícios e o tempo de afastamento em meses ou 



 

fração, sendo que benefícios sem data final tem data 
de fim de ano como base de cálculo. A respeito da 
informação acima em relação a doença por acidente do 
trabalho, assinale a alternativa CORRETA: 
a)O custo é calculado fazendo projeção da expectativa de 
sobrevida a partir da tábua completa de mortalidade 
construída pelo IBGE, para toda a população brasileira, 
considerando-se a média nacional única para ambos os 
sexos. 
b)O custo é calculado fazendo projeção do tempo em 
permanência como recebedor do benefício dos 
dependentes habilitados à pensão, a partir da tábua 
completa de mortalidade construída pelo IBGE, para toda a 
população brasileira, considerando-se a média nacional 
única para ambos os sexos. 
c)O custo é calculado pelo tempo de afastamento em 
meses e fração de mês, do trabalhador. 
d)O custo é calculado fazendo projeção da expectativa de 
sobrevida a partir da tábua completa de mortalidade 
construída pelo IBGE, para todo trabalhador considerando-
se a média nacional diferenciada para ambos os sexos. 
 
7)Assinale a alternativa que corresponde a dor 
nociceptiva somática: 
a)É a dor que ocorre como uma consequência direta de 
uma doença ou lesão que afete o sistema somatosensorial. 
b)É o resultado de danos teciduais mais comuns e 
frequentes nas situações inflamatórias, traumáticas e 
invasivas ou isquêmicas. 
c)É resultante, exclusivamente, do comprometimento dos 
nervos cérebro-espinhais, a sua localização topográfica 
corresponde à distribuição anatômica dos nervos cérebro-
espinhais envolvidos no processo. 
d)Compreende dor somática e visceral e ocorre 
diretamente por estimulação química ou física de 
terminações nervosas normais. 
 
8)A epidemiologia é definida como o estudo da 
distribuição e dos determinantes de estados ou 
eventos relacionados à saúde em populações 
específicas e a aplicação desse estudo para controlar 
os problemas de saúde. Analise alguns estudos 
epidemiológicos e assinale verdadeiro (V) ou falso (F): 
( ) Estudos de caso e séries de casos: São os estudos 
mais simples, constituindo-se de descrições 
detalhadas e cuidadosas da história clínica e 
sintomatologia de um paciente ou de uma série de 
pacientes com quadros semelhantes. 
( ) Estudos de corte transversal fornecem informação 
sobre a distribuição de doenças na população e suas 
características, o que é fundamental para o 
planejamento de ações e serviços de saúde. 
( ) Estudos caso-controle comparam dados sobre 
grupos de pessoas ao invés de dados sobre cada 
indivíduo. 
( ) Estudos de coorte é definido como um grupo de 
indivíduos seguidos ou acompanhados por um 
determinado período. 
( )  Estudos ecológicos um grupo de pessoas que 
apresentam uma doença é comparado com um grupo 
de pessoas que sabidamente não apresentam a doença 
em relação à proporção de indivíduos com história de 
determinada exposição no passado em cada grupo. 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 
a)V, F, V, F, V. 
b)V, V, F, V, F. 

c)V, F, F, V, V. 
d)V, V, V, F, F. 
 
9)O acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo 
exercício do trabalho, resultando em dano para o 
trabalhador. Para sua caracterização é necessário que 
se estabeleça a relação entre o dano e o agente que o 
provocou, estabelecendo-se, assim, um nexo. Sobre o 
nexo casual é CORRETO afirmar: 
a)Quando existir a ação direta do agente como causa 
necessária à produção do dano, dessa forma, quando um 
determinado fenômeno desencadear uma lesão ou doença 
de maneira direta. 
b)Caracterizado quando o agente não for a causa 
necessária para o estabelecimento do dano, mas contribuir 
para o seu aparecimento ou agravamento.  
c)Conjunto de fatores, preexistentes ou supervenientes, 
suscetíveis de modificar o curso natural do resultado de 
uma lesão. 
d)Associação de alterações anatômicas, fisiológicas ou 
patológicas que existiam ou possam existir, agravando um 
determinado processo. 
 
10)Quanto a estatística de acidentes do trabalho e 
conceitos, analise o contexto a seguir: É a expressão 
que relaciona o número de acidentes do trabalho com e 
sem afastamento com o número de horas homem 
trabalhadas. 
a)Horas- homem de exposição ao risco(HH). 
b)Taxa de gravidade de acidentes (TG). 
c)Dias debitados (DD). 
d)Taxa de frequência de acidentes (TF). 
 
11)Conforme a  Norma Regulamentadora nº 07 - 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO a respeito das diretrizes  do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a)é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas 
da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, 
devendo estar articulado com o disposto nas demais NR. 
b)deverá orientar o empregador quanto à necessidade de 
adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho, 
planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 
trabalhadores. 
c)deverá considerar as questões incidentes sobre o 
indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o 
instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da 
relação entre sua saúde e o trabalho. 
d)deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e 
diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao 
trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 
constatação da existência de casos de doenças 
profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos 
trabalhadores. 
 
12)Conforme a  Norma Regulamentadora nº 07 - 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO, sobre as  responsabilidades , compete ao 
empregador: Assinale a alternativa CORRETA: 
a)garantir a elaboração e efetiva implementação do 
PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia, custear sem 
ônus para o empregado todos os procedimentos 
relacionados ao PCMSO. 
b)obedecer a um planejamento em que estejam previstas 
as ações de saúde a serem executadas durante o ano, 
devendo estas ser objeto de relatório anual. 



 

c)indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador 
da exposição ao risco, ou do trabalho. 
d) estar equipado com material necessário à prestação dos 
primeiros socorros, considerando-se as características da 
atividade desenvolvida; manter esse material guardado em 
local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para 
esse fim. 
 
13)De acordo com a NR 17 - ERGONOMIA  , nos locais 
de trabalho onde são executadas atividades que exijam 
solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: 
salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 
desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, 
são recomendadas as seguintes condições de 
conforto: Assinale a alternativa INCORRETA a respeito 
dessas condições de conforto: 
a)índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23ºC 
(vinte e três graus centígrados).  
b)velocidade do ar não superior a 0,75m/s. 
c)umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por 
cento. 
d)níveis de ruído de acordo com o estabelecido superior a 
65 dB. 
  
14) De acordo com a NR 17 - ERGONOMIA  ,  nas 
atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou 
dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros 
superiores e inferiores, e a partir da análise 
ergonômica do trabalho, deve ser observado o 
seguinte: 
a)para efeito de remuneração e vantagens de qualquer 
espécie deve levar em consideração as repercussões 
sobre a saúde dos trabalhadores. 
b)o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não 
deve exceder o limite máximo de 5 (cinco) horas, sendo 
que, no período de tempo restante da jornada, o 
trabalhador poderá exercer outras atividades. 
c)segurança na postura para o trabalho na posição sentada 
e em pé, e as posições confortáveis dos membros 
superiores e inferiores. 
d)respeito aos ângulos limites e trajetórias naturais dos 
movimentos,  durante a execução das tarefas, evitando a 
flexão e a torção do tronco. 
 
15)As doenças ocupacionais subdividem-se em 
doenças profissionais e doenças do trabalho. 
Sobre as doenças profissionais é CORRETO afirmar: 
a)Decorre das condições de agressividade existentes no 
local de trabalho, que agiram para acelerar, eclodir ou 
agravar a saúde do trabalhador. 
b)Ocasiona quebra de resistência do organismo do 
trabalhador e aparecimento de uma doença que não tem 
no trabalho sua causa única e exclusiva. 
c)É aquela peculiar a determinada atividade ou profissão, 
também chamada de doença profissional típica, tecnopatia 
ou ergopatia. 
d)Adquirida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente. 
 
16) Pode ser desencadeado pelo estresse, em pessoa 
pré disposta a esse mal, onde o ambiente de trabalho 
atua como concausa. O contexto acima refere-se a: 
a) Doenças causadas pelo esforço. 
b) Acidente vascular cerebral. 
c) Epilepsia traumática. 
d) Disacusia neurossensorial. 

 
17)Conforme o Decreto  nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, assinale a alternativa que corresponde a mapa da 
saúde: 
a)Descrição geográfica da distribuição de recursos 
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema. 
b)Espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 
de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, 
o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde. 
c)Serviços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial em sua área geográfica. 
d)Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde em um 
determinado espaço geográfico. 
 
18)Mediante o Decreto  nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, Complete a lacuna do Art. 20. A integralidade da 
assistência à saúde se inicia e se completa 
na_________, mediante referenciamento do usuário na 
rede regional e interestadual, conforme pactuado 
nas__________. 
a)Porta de Entrada – Comissões Intergestores Tripartite. 
b)Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde -   
Regiões de Saúde. 
c)Rede de Atenção à Saúde - Comissões Intergestores. 
d)Ação Pública de Saúde -  Diretrizes Terapêuticas. 
 
19)Referente a Segurança e Saúde do Trabalho sobre  
prevenção dos Fatores de Risco Perigos. Devem ser 
adotados procedimentos ou medidas de prevenção e 
controle dos fatores de risco que: EXCETO: 
a)sejam adaptados aos fatores de risco (perigos) e riscos 
presentes na organização 
b)sejam analisados e modificados, se necessário, 
periodicamente. 
c)satisfaçam as condições previstas na legislação nacional 
e reflitam boas práticas. 
d)sejam  medidas de prevenção, preparação e atendimento 
a situações de emergência devem ser adotadas e 
mantidas. 
 
20) Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, a saúde do trabalhador é definida como um 
conjunto de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho, abrangendo  informação ao trabalhador e à 
sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre 
os riscos de: 
a)fiscalização e controle das condições de produção, 
extração, armazenamento, transporte, distribuição e 
manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de 
equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador. 



 

b)acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, 
bem como os resultados de fiscalizações, avaliações 
ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e 
de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. 
c)avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho. 
d)vítimas de acidentes de trabalho ou portador de doença 
profissional e do trabalho e exposição a risco iminente para 
a vida ou saúde dos trabalhadores. 
 
21)Quanto a  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete: 
a)participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 
b)participar das ações de controle e avaliação das 
condições e dos ambientes de trabalho. 
c)participar da definição de normas, critérios e padrões 
para o controle das condições e dos ambientes de trabalho 
e coordenar a política de saúde do trabalhador. 
d)participar na formulação e na implementação das 
políticas relativas às condições e aos ambientes de 
trabalho. 
 
22)Conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990,Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete: IV - coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços: 
a)de vigilância epidemiológica; de vigilância sanitária; de 
alimentação e nutrição; e de saúde do trabalhador. 
b)de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância 
epidemiológica; e vigilância sanitária. 
c)de vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; de 
saneamento básico; e de saúde do trabalhador. 
d)de controle das agressões ao meio ambiente; de 
saneamento básico; e relativos às condições e aos 
ambientes de trabalho. 
 
23)De acordo com o Código de Ética Médica, em 
relação a auditoria e perícia médica é vedado ao 
médico: 
a)Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para 
atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim 
como quando autorizado por escrito pelo paciente. 
b)Deixar de manter independência profissional e científica 
em relação a financiadores de pesquisa médica, 
satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens 
pessoais.  
c)Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento 
ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente 
reconhecido cientificamente por órgão competente. 
d)Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico 
ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer 
qualquer apreciação em presença do examinado, 
reservando suas observações para o relatório. 
 
24) Complete a lacuna a seguir: Sendo os principais 
órgãos alvo ______________ ocasionados pelo 
seguinte fator ocupacional de risco: Asbesto: 
mineração do asbesto, manufatura de produtos têxteis 
de amianto, lonas de freios, fabricação e uso de 
cimento amianto. 
a)pulmão, pleura, peritônio. 
b)pulmão, pele, bexiga. 
c)bexiga, pele, nariz. 
d)fígado, bexiga, cavidade nasal. 

 
25)O organismo humano possui diversas formas de 
defesa quando exposto a um agente tóxico que são 
conhecidas como mecanismos de detoxicação ou 
desintoxicação: Analise o contexto a seguir e marque a 
qual mecanismo corresponde: O organismo humano 
metaboliza as substâncias normalmente ingeridas 
como alimentos e absorvidas, o de fato ocorre é a 
transformação das substâncias de tal forma que 
possam ser utilizadas em diversas reações 
bioquímicas resultando basicamente num 
armazenamento, produção de energia ou excreção. 
a) Excreção. 
b) Biotransformação. 
c) Diluição. 
d) Depósito. 
 
26)Os agentes biológicos que afetam o homem, os 
animais e as plantas são distribuídos em classes de 
risco, a respeito da classe de risco 2 moderado risco 
individual e limitado risco para a comunidade assinale 
a alternativa CORRETA: 
a)Inclui os agentes biológicos conhecidos por não 
causarem doenças no homem ou nos animais adultos 
sadios. Exemplos: Lactobacillus spp. e Bacillus subtilis. 
b)Inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de 
transmissão, em especial por via respiratória, e que 
causam doenças em humanos ou animais potencialmente 
letais, para as quais existem usualmente medidas 
profiláticas e terapêuticas. Exemplos: Bacillus anthracis e 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 
c)Inclui os agentes biológicos que provocam infecções no 
homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na 
comunidade e de disseminação no meio ambiente é 
limitado, e para os quais existem medidas profiláticas e 
terapêuticas conhecidas eficazes. Exemplos: Schistosoma 
mansoni e vírus da rubéola. 
d)Inclui os agentes biológicos com grande poder de 
transmissibilidade, em especial por via respiratória, ou de 
transmissão desconhecida. Exemplos: vírus Ebola e vírus 
da varíola. 
 
27)Os riscos físicos representam diversas formas de 
energia que podem estar presentes em um ambiente de 
trabalho, em quantidade considerada superior àquela 
que o organismo é capaz de suportar, podendo 
conduzir a uma doença profissional. Sendo um deles 
radiações não ionizantes assinale a alternativa 
CORRETA: 
a)Caracterizam-se por radiações de natureza 
eletromagnética que, quando absorvidas, o efeito mais 
importante é a excitação dos átomos, aumentando sua 
energia interna.  
b)Caracterizam-se por radiações que produzem a 
ionização do átomo, ou seja, a radiação ao atingir um 
átomo tem a capacidade de subdividi-lo em duas partes 
elétricas carregadas, chamadas íons. 
c)Caracterizam-se o perigo das radiações  é que o 
organismo não tem mecanismo de percepção dessas 
radiações. 
d)Caracterizam-se que  além da capacidade de ionização, 
as radiações são bastante penetrantes, quando 
comparadas com as demais. São encontradas na natureza 
em elementos radioativos. 
 
28)Sobre os agentes químicos, referente aos  riscos 
químicos, e os efeitos que eles provocam em nosso 



 

organismo assinale a alternativa CORRETA: 
a)Aerodispersóides fibrogênicos: As partículas por ação 
química podem causar ulcerações e inflamações no trato 
respiratório. 
b)Gases e vapores anestésicos e narcóticos: Ação 
depressora do Sistema Nervoso Central (SNC), sistema 
formado pelo conjunto do cérebro e medula espinhal. 
c)Aerodispersóides sistêmicos: Quando o trabalhador está 
exposto a um longo período pode adquirir câncer 
d)Gases e vapores tóxicos: Substâncias capazes de causar 
irritação e ulcerações no trato respiratório pela ação 
química com as mucosas. 
 
29)Assinale a alternativa a qual NÃO pertence a 
ergonomia física: 
a)Posturas desfavoráveis. 
b) Força excessiva demandada. 
c)Transporte de cargas. 
d) Aspectos mentais da atividade de trabalho de pessoas. 
 
30)São  doenças do sistema nervoso relacionadas ao 
trabalho, EXCETO: 
a)Transtorno extrapiramidal do movimento não-
especificado. 
b)Distúrbios do clico vigília-sono. 
c)Inflamação coriorretiniana. 
d)Mononeuropatias dos membros superiores síndrome do 
túnel do carpo. 
 

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

31)Conforme a Constituição da República Federativa 
do Brasil , Art. 199. A assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada. Assinale a alternativa INCORRETA 
referente ao artigo citado acima: 

a)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. 

b)Ações e serviços de saúde em atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

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

d)A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 
bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 

 

32)As atribuições dos profissionais das equipes que 
atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas 
específicas do Ministério da Saúde, bem como as 
definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas, além de outras normativas 
técnicas estabelecidas pelos gestores federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal. São 
Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes 
que atuam na Atenção Básica: EXCETO: 

a)Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando 
atendimento humanizado, realizando classificação de risco, 
identificando as necessidades de intervenções de cuidado, 
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

b)Exercer outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 

c)Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população 
adscrita ao longo do tempo no que se refere às múltiplas 
situações de doenças e agravos, e às necessidades de 
cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do 
cuidado. 

d)Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, 
famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que 
possam influenciar os processos saúde-doença individual, 
das coletividades e da própria comunidade. 

 

33) Em relação a vigilância em saúde sobre a ação  da 
vigilância da situação de saúde assinale a alternativa 
CORRETA: 

a)Desenvolve ações de monitoramento contínuo do 
país/estado/região/município/território, por meio de estudos 
e análises que revelem o comportamento dos principais 
indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e 
contribuindo para um planejamento de saúde mais 
abrangente. 

b)Visa ao conhecimento e à detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do ambiente que interferiram na saúde 
humana. 

c)Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e 
circulação de bens e na prestação de serviços de interesse 
da saúde.  

d) Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 
todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o 
controle da prestação de serviços que, direta ou 
indiretamente, se relacionam com a saúde. 

 

34)A respeito da construção social da atenção primária 
à saúde sobre a  integralidade  assinale  a alternativa 
CORRETA: 

a)Constitui a existência do aporte regular de cuidados pela 
equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, 
em um ambiente de relação mútua de confiança e 
humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias. 

b)Conota a capacidade de garantir a continuidade da 
atenção, por meio da equipe de saúde, com o 
reconhecimento dos problemas que requerem seguimento 
constante e se articula com a função de centro de 
comunicação das Redes de Atenção à Saúde  RAS. 

c)Significa a prestação, pela equipe de saúde, de um 
conjunto de serviços que atendam às necessidades da 
população adscrita nos campos da promoção, da 
prevenção, da cura, do cuidado, da reabilitação e da 
paliação, a responsabilização pela oferta de serviços em 
outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento 
adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais 
que causam as doenças. 

d)Significa o reconhecimento das necessidades das 
famílias em razão do contexto físico, econômico e social 
em que vivem o que exige análise situacional das 
necessidades de saúde das famílias em uma perspectiva 
populacional e a sua integração em programas 
intersetoriais de enfrentamento dos determinantes sociais 
da saúde proximais e intermediários. 

 

35)Segundo o Código de Ética Médica,  são princípios 
fundamentais , EXCETO: 

a)Compete ao médico aprimorar continuamente seus 



 

conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em 
benefício do paciente e da sociedade. 

b)A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou 
forma, ser exercida como comércio. 

c)O médico realizar  procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente. 

d)O trabalho do médico não pode ser explorado por 
terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou 
religiosa.  

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
36)Considerando a oração a seguir, assinale a 
alternativa que corresponde à classe de palavras do 
termo em destaque: 
 
Pedro não era um homem muito educado, ele comia 
rápido e fazia muito barulho. 
a)Adjetivo. 
b)Substantivo. 
c)Advérbio. 
d)Preposição. 
 
37)Assinale a alternativa que contém as preposições 
que preenchem as respectivas lacunas de forma 
adequada: 
João usou a escadinha de metal para pegar a caixa 
que costumava guardar ______ o armário da cozinha. 
Como não a encontrou em cima do móvel, abaixou-se 
para procurá-la ______ a cama. E lá estava a caixa... 
______ o chão e o colchão.  
a)Entre – sobre – sob. 
b)Sobre – sob – sob. 
c)Sob – sobre – entre. 
d)Sobre – sob – entre. 

 
38)De acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa, assinale a alternativa INCORRETA com 
relação à concordância: 
a)É necessária a defesa do direito dos animais. 
b)São necessárias outras medidas para conter o avanço 
da doença. 
c)É proibido a entrada no recinto. 
d)É obrigatório apresentação de um documento com foto 
para votar. 

  
39)Assinale a alternativa CORRETA no que diz 
respeito à regência verbal: 
a)O chefe respondeu o e-mail do funcionário 
rapidamente. 
b)A nova lei visa a melhoria da saúde na cidade. 
c)O menino obedeceu ao pai e saiu da sala no horário 
combinado. 
d)Gostava de assistir o jornal após o almoço. 
 
40)De acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa, assinale a alternativa INCORRETA com 
relação à colocação dos pronomes em destaque: 
a)Maria Fifi não se conteve e ligou para a vizinha para 
contar a fofoca.  
b)João Murcho agora se negava a pagar a pensão ao 
filho.  
c)A menina o considerava um pai. 
d)Poucos me deram uma oportunidade tão boa quanto a 
que você me deu. 

 


