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PROVA MEDICINA DO TRABALHO 
 

1) São fatores de risco para Câncer de Pele Melanoma, EXCETO: 
 
a) Sol 
b) Radiação Ultravioleta 
c) Arsênio 
d) Campo eletromagnético 

 
 

2) Ao atender um trabalhador de setor de montagem em indústria, com queixa de 
dor em cotovelo e em dorso de antebraço principalmente à dorsiflexão ou 
supinação do punho, um Médico do Trabalho realiza um teste em que, com o 
cotovelo do paciente em flexão de 90º, antebraço pronado e punho cerrado, 
solicita extensão ativa do punho contra resistência. O teste descrito é: 
 

a) Teste de Gerber 
b) Teste da Gaveta Anterior 
c) Teste de Neer 
d) Teste de Cozen 

 

3) Sobre a Norma Regulamentadora-32 (NR-32), considere as afirmativas e 
assinale a alternativa que contenha APENAS afirmativas CORRETAS: 
 

I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das 
atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para 
atividade compatível com seu nível de formação. 

II. Para os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante, o limite 
máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal. 

III. Apenas lavatórios de Centros Cirúrgicos necessitam de torneiras que 
dispensem o contato das mãos quando  do fechamento da água. 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II, III. 

 
 

4) As Dermatites Alérgicas de Contato correspondem à reação imunológica do 
tipo: 
 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
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5) A Norma Regulamentadora número 6 (NR-6) determina como 
responsabilidades do empregado, em relação aos EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual), EXCETO: 
 

a) Utilizá-los apenas para a sua finalidade determinada. 
b) Guardá-los para adequada conservação. 
c) Substituí-los quando danificados. 
d) Comunicar o empregador, caso haja alterações que os torne impróprios para 

uso. 
 
 

6) De acordo com as orientações sobre Vacinação dos Trabalhadores contidas na 
Norma Regulamentadora 32 (NR – 32), considere as afirmativas: 
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde, deve ser fornecida gratuitamente 
vacinação contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

II. É de responsabilidade do trabalhador a busca por centro de imunização 
que contenha vacina eficaz contra certos agentes biológicos a que possa 
estar exposto em seu ambiente de trabalho. 

III. A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do 
trabalhador e deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas 
recebidas. 
 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 

7) O melhor exame para documentar a associação da asma com o trabalho é: 
 

a) Medida seriada de Peak Flow. 
b) Teste de provocação com histamina 
c) Espirometria 
d) Radiografia de tórax 

 
 

8) A PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) é a diminuição gradual da 
acuidade auditiva, devido à exposição a ruído. Sobre a patologia, pode-se 
afirmar que: 
 

a) É totalmente reversível, após ser cessada a exposição ao ruído. 
b) O zumbido pode ser curado com o uso do aparelho auditivo. 
c) Na maioria das vezes é unilateral. 
d) É neurossensorial, por lesão às estruturas do órgão de Corti. 

 
 

9) Sobre a Síndrome do Túnel do Carpo, é CORRETO afirmar: 
 

a) Mais comum em homens, afeta, predominantemente, trabalhadores com mais 
de 50 anos. 

b) Gestação e obesidade são fatores de risco. 
c) O diagnóstico é dado pela eletroneuromiografia do nervo radial. 
d) O teste de Tinel é positivo quando paciente refere dor ou parestesia ao se 

solicitar para que mantenha seus punhos em flexão completa por 60 segundos. 
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10) A respeito das disposições sobre o Trabalho em Altura da Norma 
Regulamentadora 35 (RN-35), assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) É considerado trabalho em altura a atividade executada acima de 2 metros do 
nível inferior, em que haja risco de queda. 

b) Trabalhador capacitado para trabalho em altura deve participar e ser aprovado 
em treinamento teórico e prático de duração de 08 horas. 

c) A capacitação ao trabalhador em altura deve ser periódica a cada 6 meses e 
realizada, preferencialmente, durante horário de trabalho. 

d) O empregador é responsável por promover programa de capacitação para 
trabalho em altura. 
 
 

11) Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços de saúde, as 
pessoas têm necessidades distintas. O princípio do SUS (Sistema Único de 
Saúde) cujo objetivo é diminuir desigualdades, tratando de forma desigual os 
desiguais, investindo mais onde a carência é maior, é: 
 

a) Universalidade 
b) Equidade 
c) Integralidade 
d) Hierarquização 

 
 

12) O Ministério da Saúde define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 
Doenças, Agravos e Eventos em Saúde Pública. A esse respeito, assinale 
APENAS a alternativa CORRETA: 
 

a) A Notificação Compulsória de doenças e agravos é atribuição exclusiva do 
médico. 

b) A Notificação Compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais 
de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que 
prestam assistência ao paciente. 

c) Somente acidentes de trabalho fatais são passíveis de Notificação 
Compulsória. 

d) A Notificação Compulsória não deve ser realizada diante da suspeita de 
doença ou agravo. Somente após confirmação da doença ou do agravo é que 
se deve proceder à notificação.  
 
 

13) Assinale a alternativa que contenha APENAS doenças que sejam de que 
sejam de Notificação Compulsória IMEDIATA: 
 

a) Raiva Humana, Sarampo e Acidente de Trabalho com material biológico. 
b) Sarampo, Rubéola e Doença de Creutzfeldt-Jakob. 
c) Sarampo, Varíola e Óbito por Dengue. 
d) Esquistossomose, Febre amarela e Hanseníase.  

 

 

14) Considere o caso clínico a seguir: trabalhador de 47 anos, mecânico de uma 
empresa cerâmica há 18 anos. Em um dia normal de trabalho (8h40 ao dia, de 
segunda a sexta-feira) caminha, em média, 15 quilômetros no exercício de 
suas funções. Nos últimos 5 anos iniciou com desconforto no pé esquerdo ao 
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caminhar, subir e descer escadas e permanecer em pé, com evolução para dor 
intensa. O diagnóstico foi de fibromatose da fáscia plantar esquerda. Em 
relação ao tratamento, indique se as afirmativas abaixo são VERDADEIRAS 
(V) ou FALSAS (F) e assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
CORRETA, de cima para baixo. 
 

I. Uma conduta adequada seria iniciar o tratamento conservador, com 
repouso, aplicação de gelo local, fisioterapia, analgésico e anti-inflamatórios  
não hormonais, infiltração com anestésico ou corticóides. 

II. O tratamento cirúrgico deve ser indicado quando o tratamento conservador 
não produzir mais resultados. 

III. Pode se indicar acupuntura como tratamento suplementar. 
IV. O atendimento multiprofissional com a participação de fisioterapeuta, 

psicólogo e assistente social pode beneficiar o paciente. 
 

a) V - F - V - V 
b) F - F - V - V  
c) F - V - F - F 
d) V - V - V - V  

 

15) No ano de 1700, um médico, considerado o pai da medicina do trabalho, já 
preconizava a importância do trabalho na determinação do processo saúde-
doença e na qualidade de vida da população. Para “chegar às causas 
ocasionais do mal” e “obter uma cura mais feliz”, ele recomendava que todo 
médico, ao atender seu paciente, indagasse “que arte exerce?”. O enunciado 
refere-se a: 
 

a) Bernardino Ramazzini. 
b) Umberto Eco. 
c) Domenico De Mais. 
d) Michel Foucault. 

 
 

16) Acidente de trabalho grave é aquele que acarreta mutilação, física ou funcional, 
ou o que leva a lesão cuja natureza implique comprometimento extremamente 
sério, preocupante, com consequências nefastas ou fatais. De acordo com o 
Protocolo nº 2 – Notificação de Acidentes do Trabalho (Ministério da Saúde, 
2006), qual dos critérios abaixo corresponde à definição de acidente de 
trabalho grave? 

 
a) Incapacidade para as ocupações habituais por 15 dias. 
b) Incapacidade parcial para o trabalho. 
c) Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. 
d) Necessidade de tratamento em regime ambulatorial. 

 
 

17) Tendo em vista os termos da Lei nº 8.112/90 no que se refere à aposentadoria 
por invalidez permanente, assinale a alternativa correta. 

 
a) Neoplasia maligna, nefropatia grave e doença pulmonar obstrutiva crônica são 

consideradas doenças graves que dão direito à integralidade dos proventos em 
caso de invalidez 
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b) A invalidez quando decorrente de acidente em serviço ou moléstia profissional 
dará direito à aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

c) Uma vez aposentado por invalidez, o servidor não terá direito à reversão do 
processo, ainda que recupere sua capacidade laboral. 

d) Cardiopatia grave, tuberculose pulmonar ativa e hanseníase são consideradas 
doenças graves que dão direito à integralidade dos proventos em caso de 
invalidez. 

 
 

18) Qual dos seguintes achados propedêuticos é clássicamente positivo na 
tendinite de De Quervain? 

 
a) Teste de Patrick. 
b) Teste de Allen 
c) Teste de Finkelstein. 
d) Teste de impacto de Neer. 

 
 

19) Com relação aos distúrbios osteomusculares em membros superiores, assinale 
a alternativa correta. 
 

a) A síndrome do túnel do carpo ocorre pela compressão do nervo radial ao nível 
dos punhos, podendo ter natureza ocupacional em digitadores. 

b) A síndrome do canal de Guyon deve-se à compressão do nervo mediano em 
sua passagem pelo carpo. 

c) A síndrome do pronador redondo deve-se à compressão do nervo ulnar pelo 
músculo pronador redondo ao nível do antebraço. 

d) A tendinite de De Quervain ocorre nos tendões do abdutor longo e extensor 
curto do polegar, podendo ter natureza ocupacional em cabeleireiros e 
barbeiros. 

 
 
20) Em relação à saúde mental no trabalho, assinale a alternativa correta. 

 
a) Alguns dos principais fatores de risco para a saúde mental dos trabalhadores 

são os assédios, excesso de trabalho, jornadas inflexíveis e ameaça de 
desemprego. 

b) Os trabalhadores não devem ser orientados a reconhecer sinais de depressão 
entre os colegas, pois essa é uma atribuição do médico. 

c) A síndrome de burnout é a fadiga causada não só pelo estresse, comum a 
qualquer trabalho, mas também pelo envolvimento emocional do trabalhador. 
Por isso, médicos e professores estão mais protegidos dessa síndrome. 

d) Os quadros de estresse e depressão não são tão comuns entre os 
profissionais da enfermagem, pois estes lidam melhor com as situações no 
ambiente de trabalho. 
 
 
 
 
 

Boa Prova! 


