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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 

(QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro 

de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após 

o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá 

retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando consigo o caderno de prova que contém 

e espaço para anotação do gabarito. 

13. Os três últimos candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

            PREF. MUN. DE SANTO A. DA PLATINA  
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022           -          Cargo: MÉDICO DO TRABALHO  
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 24/04/2022                         Período da Tarde 
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Prova de Conhecimento: Português - (1 – 5) 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 05: 

A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da 

Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, 

expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que 

seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. 
A periodização, obra do homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui 

com a própria história. Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o 

tempo passado, mas também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a 

história. 
O termo “Idade Média”, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período 

brilhante esperando, sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no 

século XV, principalmente em Florença: aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do 

humanismo. O próprio termo “humanismo” não existe antes do século XIX: em torno de 1840, ele 

designa a doutrina que coloca o homem no centro do pensamento e da sociedade. Parece que ele é 

primeiramente encontrado na Alemanha, e depois em Pierre Joseph Proudhon, em 1846. Vemos que 

o termo “Renascimento” levou tempo para impor-se diante do termo “Idade Média”. [...] 
Se agora nos voltarmos para trás, a cronologia não é mais clara, nem mais precoce. Na Idade 

Média, a noção de “Antiguidade” é reservada a Grécia e Roma pelos eruditos. A ideia de uma 

Antiguidade da qual, de alguma forma, sairia a Idade Média – dado que esse período dito antigo 

parece ter sido o modelo e a nostalgia da maior parte dos clérigos medievais – não aparece antes do 

século XVI, e ainda assim de maneira fluida. [...] 

Durante muito tempo se fez corresponder o fim da Antiguidade com a conversão do 

imperador Constantino ao cristianismo (Édito de Milão, 313) ou com a remissão ao imperador de 

Bizâncio das insígnias imperiais ocidentais (476). Porém, vários historiadores enfatizaram que a 

transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. 
 
Fonte: LE GOFF, J. A história deve ser dividida em pedaços?. Trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Editora Unesp, 

2015, p. 29-31. 

 

01. O tema central do texto selecionado está relacionado à 

A. defesa de que o historiador se distancie de juízos de valor ao propor a divisão da história em períodos. 

B. problematização da ideia de divisão cronológica da história, que pode ter caráter provisório e valorativo. 

C. proposta de rever a denominação de “Idade Média” para o período que se conhece como medieval. 

D. revisão dos termos “humanismo” e “Renascimento” para caracterizar o período pós-medieval. 

E. crítica à proposta de reservar a denominação “Antiguidade” à era clássica greco-romana. 
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02. De acordo com o texto, é CORRETO dizer que o termo “Idade Média” 

A. fixou-se no Renascimento e manteve-se com o mesmo conceito até nossos dias, diferentemente do que 

ocorreu com outras designações de períodos históricos, como “Antiguidade” e “Renascimento”. 

B. tinha inicialmente conotação positiva, relacionada a um período brilhante, mas adquiriu, no início do 

Renascimento, conotação negativa, vinculada à ideia de retrocesso em relação à Antiguidade clássica.  

C. designa um período histórico cujo entendimento foi se modificando ao longo do tempo, provando que a 

periodização da história não é uma construção imparcial e definitiva. 

D. refere-se a uma denominação provisória atribuída pelos clérigos medievais saudosos da Antiguidade 

greco-romana, que se solidificou ao longo do tempo, sem qualquer divergência entre historiadores. 

E. resulta de uma escolha consensual entre os historiadores modernos para marcar a mudança 

súbita e radical em relação à Idade Antiga, ocorrida com a desagregação do Império Romano 

do Ocidente. 

 

03. Marque a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto. 

A. O pronome “isso” faz remissão à totalidade da porção textual que antecede os dois pontos. 

B. O termo “jamais” indica que o critério de periodização da história é, em qualquer circunstância, 

valorativo e parcial. 

C. Os termos “neutro” e “inocente” se contrapõem, no sentido pretendido no texto, a “apreciação” e 

“julgamento de valor”. 

D. A expressão “mesmo que” pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo 

de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos. 

E. O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se 

afirmou no período anterior do texto. 

 

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso das vírgulas no seguinte trecho: “O termo ‘Idade 

Média’, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante esperando, sem dúvida, entrar 

num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no século XV, principalmente em Florença [...].” 

A. As duas primeiras vírgulas isolam uma oração coordenada explicativa. 

B. As vírgulas antes e depois de “sem dúvida” demarcam uma oração intercalada. 

C. A vírgula após “quanto” indica unicamente omissão de palavra. 

D. As vírgulas antes e depois de “diz-se” isolam uma oração adjetiva restritiva. 

E. As vírgulas antes e após “no século XV” isolam uma expressão adverbial de tempo.  
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05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao seguinte trecho: “A periodização, obra do 

homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui com a própria história. Em 

relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o tempo passado, mas também 

sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a história.” 

A. O termo “artificial” é coerente com a ideia veiculada em “obra do homem”, que pressupõe algo não 

natural. 

B. O pronome “ela” tem o mesmo referente nas duas ocorrências: “a periodização”. 

C. A conjunção “portanto” expressa uma conclusão em relação a algo que foi dito anteriormente no texto. 

D. Os dois pontos introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera. 

E. O termo “sublinha” poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “evidencia”. 

 

Prova de Conhecimento: Matemática (06 – 10) 
 

06. O time de futebol “Amarelão”, criado no final da década de 40, obteve, até o momento, em partidas 

oficiais e em amistosos, 3.120 vitórias, 1.363 derrotas e 1.517 empates. Sabendo disso, é CORRETO afirmar 

que a razão entre o número de vitórias e o total de partidas disputadas é de: 

A. 0,23. 

B. 0,25. 

C. 0,38. 

D. 0,52. 

E. 0,69. 

 

07. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quíntuplo do lado menor, e a área mede 605cm2. 

Sabendo disso, determine as medidas de cada um dos lados. 

A. 11cm e 55cm. 

B. 10cm e 50cm. 

C. 15cm e 75cm. 

D. 5cm e 25cm. 

E. 8cm e 40cm. 

 

08. Ana Carolina vive se queixando de dores nas costas. Sua mãe vive dizendo que as dores são resultado da 

mochila pesada que ela carrega. Sabendo que, quando Ana Carolina se pesou com a mochila nas costas, a 

balança marcou 79 Kg e que, sem a mochila, a balança registrou 4/5 do valor que havia sido marcado 

inicialmente, é CORRETO dizer que os pesos da mochila e de Ana Carolina são, respectivamente: 

A. 19,80 Kg e 59,20 Kg. 

B. 19,20 Kg e 59,80 Kg. 

C. 15,80 Kg e 63,20 Kg. 

D. 14,20 Kg e 64,80 Kg. 

E. 18,90 Kg e 60,10 Kg. 
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09. A assinatura bimestral de um jornal impresso custa R$ 220,00. O preço da assinatura bimestral desse 

mesmo jornal, só que on-line, custa 4/5 do valor impresso. Sabendo disso, a diferença do valor pago por uma 

assinatura anual do jornal impresso e do jornal on-line é de: 

A. R$ 388,00. 

B. R$ 264,00. 

C. R$ 132,00. 

D. R$ 226,00. 

E. R$ 405,62. 

 

10. O armazém do Sr. João recebe a visita de três vendedores de sabão em barra, periodicamente. Hoje, os 

três vendedores se encontraram e foi uma cena engraçada, pois aproveitaram o encontro para contar “causos”. 

Como foi muito divertido, eles combinaram de se encontrar mais vezes. Sabendo que o vendedor A passa a 

cada 30 dias; o vendedor B, a cada 48 dias; e o vendedor C, a cada 72 dias, é CORRETO afirmar que o 

próximo encontro será daqui a: 

A. 689 dias. 

B. 822 dias. 

C. 544 dias. 

D. 738 dias. 

E. 720 dias. 

 

Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11 – 15) 
 

11. Segundo o art. 15 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, são requisitos básicos para a 

nomeação: 

 

I - Aprovação em concurso público. 

II - Apresentação dos documentos exigidos por lei e pelo edital do concurso, na ocasião da posse. 

III - Inexistência de impedimento legal para ingresso na administração pública municipal. 

IV - Outros requisitos previstos em lei, editais ou normas específicas do concurso. 

A. Somente os itens I e II. 

B. Somente os itens I e III. 

C. Somente os itens I, III e IV. 

D. Somente os itens I e IV. 

E. Todos os itens, I, II, III e IV. 

 

12. A História regional mostra-nos que, antes da efetiva ocupação de Santo Antônio da Platina, alguns fatos 

movimentaram a região e nomes como o de “.....” (o fundador do povoado) tornaram-se familiares aos 

ouvidos dos desbravadores. Quem foi o fundador do povoado? 

A. Américo Olympio do Prado. 

B. Francisco da Silva Machado. 

C. Antônio Pinto da Fonseca. 

D. Carlos Cavalcanti de Albuquerque. 

E. Rodolpho Eugênio Ferreira. 
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13. Qual o ano de instalação do município de Santo Antônio da Platina? 

A. 20/08/1910 

B. 20/08/1912 

C. 20/08/1913 

D. 20/08/1914 

E. 20/08/1915 

 

14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, 

durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 

os seguintes fatores: 

A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia. 

B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade. 

D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança. 

 

15. O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao 

Estado: Paraná. Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?  

A. Rio Bonito. 

B. Rio Caudaloso.  

C. Água Grande. 

D. Rio Grande. 

E. Rio da Prata. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

MÉDICO DO TRABALHO (16 – 40) 

 
 

16.Se houver necessidade de afastamento do trabalhador por mais de trinta dias por motivo de doença, a 

realização do exame de retorno ao trabalho deve ser feita em qual momento? 

A. Logo no primeiro dia útil. 

B. No segundo dia útil. 

C. Até o terceiro dia útil. 

D. Até o quinto dia útil. 

E. Após o sétimo dia útil, porém, antes de 30 dias do retorno. 
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17. Acidentes de trabalho são considerados em diversas situações. A Legislação nacional sobre Saúde e 

Segurança do Trabalho considera acidentes de trabalho todos os sofridos pelo funcionário no local de trabalho 

e durante o trabalho, inclusive: 

A. Viagem a serviço da empresa, apenas quando o veículo utilizado pertencer à empresa. 

B. Desabamento, inundação, incêndio e acidentes provocados intencionalmente. 

C. Ato de imprudência de terceiros e viagem a serviço da empresa. 

D. Situações de lesão corporal ocasionados na residência, até três horas após a volta do trabalho. 

E. Desobediência à ordem expressa do empregador e durante o intervalo do trabalho. 

 

18. Leia as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA sobre as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador. 

 

I. Trabalhadores brasileiros e dos países vizinhos, nas áreas de fronteira, no sistema de reparação da saúde do 

trabalhador devem ser incluídos. 

II. Precedência das ações de primeiros socorros sobre as de promoção da saúde, quando o trabalhador 

desenvolve atividades econômicas classificadas como de alto risco. 

III. Rede integrada de informações em Saúde do Trabalhador deve ser estruturada. 

IV. Capacitação e educação continuada dos trabalhadores responsáveis pela operacionalização da política 

devem sempre ser incentivadas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Somente a II. 

B. I, II, III e IV. 

C. II e IV, apenas. 

D. III e IV, apenas. 

E. I e III, apenas. 

 

19. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) é composto 

por profissionais, aos quais, entre outras responsabilidades, cabe: 

A. Registrar anualmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de 

salubridade. 

B. Esclarecer, conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto por 

meio de campanhas quanto de programas de duração permanente. 

C. Manter um relacionamento temporário com a CIPA, valendo-se de suas informações conforme dispõe a 

NR-07. 

D. Colaborar obrigatoriamente nos projetos de novas instalações físicas. 

E. Analisar documentos gerais de todos os acidentes envolvendo empregados da empresa. 

 

20. O órgão nacional ao qual compete orientar, coordenar, controlar e, também, supervisionar as atividades 

relacionadas com a segurança e medicina do trabalho é:  

A. Ministério da Saúde (MS). 

B. Ministério do Trabalho (MT). 

C. Delegacia Regional do Trabalho (DRT). 

D. Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST). 

E. Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro). 
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21. Todas as CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) confeccionam um mapa de risco de cada 

unidade, no qual estão visíveis as áreas de risco pelos diversos agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos ou mecânicos. O risco por agente biológico é identificado com qual cor?  

A. Verde. 

B. Amarelo. 

C. Azul. 

D. Vermelho. 

E. Marrom. 

 

22. Em serviços de saúde com até 16 trabalhadores, a legislação sobre Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA dispõe: 

A. Não é obrigatória a instituição da CIPA. 

B. Recomenda-se que o serviço contrate um consultor especialista em enfermagem ou medicina do 

trabalho. 

C. É obrigatória a instituição da CIPA, sendo constituída por um enfermeiro e um trabalhador de qualquer 

categoria profissional. 

D. É obrigatória a instituição de uma CIPA composta por dois trabalhadores de qualquer categoria 

profissional e um representante da diretoria. 

E. Recomenda-se que o serviço contrate um profissional da saúde para o desempenho específico na CIPA. 

 

23. As disposições legais fixam que o profissional que emitir o atestado ASO deverá fazê-lo em duas vias. As 

duas vias devem ter os seguintes destinos, respectivamente:  

A. uma via deve ser entregue ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e a outra, ao trabalhador. 

B. uma via deve ser arquivada no local de trabalho, à disposição da fiscalização, e a outra deve ser entregue 

ao trabalhador. 

C. uma via deve ser entregue ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e a outra, ao trabalhador. 

D. uma via deve ser arquivada no local de trabalho, à disposição da fiscalização, e a outra, entregue à chefia 

imediata do trabalhador. 

E. uma via deve ser arquivada no serviço de saúde que gerou o atestado, à disposição da fiscalização, e a 

outra deve ser enviada ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), se o trabalhador tiver sofrido 

acidente ou apresentar doença ocupacional. 
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24. O Atestado de Saúde Ocupacional – ASO é um documento no qual se avalia e se estabelece o estado 

de saúde do trabalhador e se ele está apto a exercer ou não determinado cargo ou função na empresa. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

A. Somente o nome completo do trabalhador é suficiente na ASO; não é necessário acrescentar o setor nem 

a função exercida por ele. 

B. Somente o nome do médico coordenador com respectivo CRM; não é necessário o nome do médico 

encarregado do exame e endereço ou forma de contato. 

C. Riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado, conforme 

instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SSST, não são 

especificados neste documento, somente no prontuário do funcionário. 

D. O Atestado de Saúde Ocupacional – ASO é obrigatório a todos os empregadores e instituições que 

contratem trabalhadores como empregados, sob o regimento da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT.  

E. Ainda que o médico e a sua equipe sejam responsáveis pelo cumprimento do Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO, o empregador também possui responsabilidade direta por ele, especialmente se é 

do interesse dele cuidar e zelar da saúde de seu colaborador. 

 

25. No que se refere ao planejamento e à organização de um serviço de saúde do trabalhador, quais aspectos 

devem ser considerados quanto à estrutura organizacional? 

A. Riscos existentes e saneamento básico. 

B. Dados de absenteísmo e presenteísmo. 

C. Dados de mortalidade e natalidade. 

D. Dados de morbidade e de limitação da incapacidade. 

E. Processos de trabalho e equipamentos. 

 

26. Marque (F), se a afirmativa for falsa, e (V), se for verdadeira, para assinalar a alternativa que contém a 

sequência CORRETA. 

 

( ) Uma das funções do SSO (Serviço de Saúde Ocupacional) é diagnosticar precocemente as doenças 

profissionais e visitar os locais de trabalho. 

(  ) A assistência prestada no ambulatório da empresa deverá englobar apenas a saúde ocupacional. 

(  ) O ambulatório deverá prestar os primeiros socorros em casos de acidentes de trabalho. 

(  ) O SSO deve estudar as causas do absenteísmo. 

A. V, V, V, V. 

B. V, F, V, V. 

C. F, V, V, F. 

D. F, F, V, F. 

E. V, F, V, F. 
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27. Assinale a alternativa CORRETA sobre medidas de prevenção e proteção do trabalhador. 

A. O empregador deve permitir aos funcionários o uso de calçados abertos somente no verão. 

B. Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório para higiene 

das mãos, que não necessita ser exclusivo, porém, deve ser provido de água corrente, sabonete líquido, 

toalha de pano e lixeira comum. 

C. O uso de luvas sempre substitui o processo de lavagem das mãos. 

D. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após 

avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. 

E. Quando for exigido o uso de uniforme padronizado para o trabalho, este deverá ser adquirido pelo 

funcionário integralmente. 

 

28. Assinale a alternativa CORRETA sobre os distúrbios psíquicos que podem ser desencadeados pelo 

excesso de trabalho.  

A. Na síndrome do esgotamento profissional, ou burnout, não se verificam características pessoais 

indicativas de risco. 

B. O alcoolismo somente é desencadeado em atividades em que a tensão gerada é constante e elevada. 

C. A síndrome residual pós-traumática está relacionada a episódio agudo ou de gravidade suficiente para 

determinar o afastamento do trabalho. 

D. Nas síndromes depressivas, os quadros relacionados ao trabalho são típicos. 

E. São causas ocupacionais da hipertensão arterial sistêmica a constrição arteriolar do rim produzida pelo 

mercúrio; a ação nefrotóxica direta produzida pelo chumbo; e o efeito aterogênico sobre a parede dos 

vasos pelo sulfeto de carbono. 

 

29. Sobre os estudos de psicodinâmica do trabalho realizados por Christophe Dejours desde 1987, os quais 

destacam a organização do trabalho como um dos principais antecedentes da relação entre o prazer e o 

sofrimento, é CORRETO afirmar: 

A. O trabalho é sempre uma forma de sofrimento, pois decorre de uma relação desigual entre quem 

determina e quem executa a atividade. 

B. O trabalho é sempre uma fonte de prazer, pois a realização profissional e a remuneração superam 

qualquer outro aspecto que possa levar ao sofrimento. 

C. O trabalho é fonte de formação da integridade moral, o que o transforma em constante meio gerador de 

prazer. 

D. O trabalho pode ser, simultaneamente, fonte de prazer e de sofrimento, implicando numa contradição 

imposta pela luta do trabalhador para a busca do prazer e evitação do sofrimento. 

E. O sofrimento no trabalho é decorrente da falta de experiência e de formação profissional, portanto, 

independe das relações entre a subjetividade dos trabalhadores e as condições reais de trabalho. 

 

30. A higienização das mãos deve ser realizada em quais momentos? 

A. Apenas antes de começar a trabalhar, ao chegar a seu posto de serviço. 

B. Continuamente, sempre que tocar em objetos e ferramentas de uso comum. 

C. Sempre que algum colega lhe informar que suas mãos estão sujas. 

D. Somente depois de utilizar as instalações sanitárias e antes das refeições. 

E. Somente se tocar em superfícies visivelmente sujas ou contaminadas. 
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31. Assinale a alternativa correta que corresponde os sintomas com as doenças ocupacionais. 

A. DORT- dor, formigamento, perda da sensibilidade local. 

B. Asbestose – tosse, dispneia e dor torácica. 

C. Benzeísmo- sonolência, cfaléia, perda consciência e crises convulsivas. 

D. Silicose- dispneia, fraqueza e tontura. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

32. Muitas doenças ocupacionais acometem o trato respiratório. Sobre este tema, assinale a alternativa 

CORRETA.  

A. A correlação entre a exposição e os sintomas é sempre fácil de ser estabelecida, pois a caracterização do 

agente causal é simples e objetiva. 

B. A bissinose tem como principais manifestações, a dispneia e a opressão torácica, sendo causada pela 

inalação de aerossóis derivados da manipulação de algodão. 

C. A silicose crônica é observada em casos na indústria de cerâmica, causa importantes sintomas clínicos 

desde a fase inicial do processo, correspondente à categoria radiológica 1. 

D. A inalação continuada de crisólita (indústria de cimento a amianto) pode provocar uma pneumoconiose 

descrita em mineradores, denominada baritose. 

E. A beriliose é diagnosticada em trabalhadores de fábricas que utilizam ligas de aço, alumínio e cobre, em 

cerâmicas especiais e aparelhos de raios X. O berílio é absorvido somente pelos pulmões e seu quadro 

crônico caracteriza-se por acometimento somente pulmonar com tempo de latência de um a três anos. 

 

33. O pintor da indústria automotiva “X” apresentou quadro agudo de dispneia com chiados, necessitando 

atendimento de urgência pelo SAMU. Durante anamnese, o médico do trabalho identificou que os sintomas 

melhoram nos dias de folga ou nos períodos de férias. A próxima conduta a ser realizada é:  

A. Solicitar este de broncoprovocação com metacolina 

B. Realizar medidas seriadas de pico de fluxo expiratório; 

C. Identificar o agente causal; 

D. Aplicar o teste de RAST para identificar IgE específica; 

E. Aplicar testes cutâneos com alérgenos ambientais. 

 

34.  Sobre o tema “asma ocupacional” e período de latência”, assinale a alternativa CORRETA: 

A. É a forma mais comum e se desenvolve após um período de exposição que varia de semanas até vários 

anos. 

B. É a forma menos comum e não inclui aquelas com caráter imunológico. 

C. Está mais relacionada com a exposição prolongada aos agentes biológicos de origem bacteriana. 

D. É classificada como IgE independente e, com maior frequência, desencadeia-se após exposição aguda a 

altas concentrações do agente causador. 

E. Responde bem aos testes epicutâneos e muito pouco aos de broncoprovocação por via endovenosa. 
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35.  Funcionário antigo dos correios sofreu um grave acidente de trabalho (acidente de trajeto) e permaneceu 

afastado por onze meses. Retornou ao trabalho há 45 dias e queixa de desinteresse pelo trabalho e receio para 

executar tarefas externas, insônia, reação exacerbada aos estímulos, alternando com ansiedade e sintomas 

depressivos. O médico do trabalho deve pensar no diagnóstico de:  

A. Neurastenia. 

B. Alcolismo. 

C. Síndrome de burn-out. 

D. Síndrome d stress pós-traumático 

E. Transtorno cognitivo. 

 

36. O médico do trabalho deve conhecer os fatores ergonômicos no trabalho e o risco para doenças 

relacionadas ao trabalho. Sobre o nexo causal, assinale a alternativa CORRETA. 

A. Compressão mecânica da palma das mãos e síndrome do túnel do carpo. 

B. Desvio ulnar repetido do carpo e epicondilite lateral 

C. Flexão/extensão repetida de cotovelos e síndrome do canal de Guyon. 

D. Movimentos repetitivos lombo-pélvicos e síndrome do manguito rotador. 

E. Uso de força na base das mãos e síndrome cérvico-braquial. 

 

37. Funcionária da limpeza do hospital apresenta dispneia, tosse seca e sibilância ao manipular os produtos 

de limpeza. Para confirmar o diagnóstico e estabelecer o nexo causal, a conduta é:  

A. Solicitar provas cutâneas com alergênicos para diagnosticar alergia. 

B. Solicitar curva seriada de pico de fluxo (peak flow) para diagnosticar asma ocupacional. 

C. Solicitar prova de função pulmonar para diagnosticar bronquiolite. 

D. Solicitar espirometria para diagnosticar pneumonite por hipersensibilidade. 

E. Solicitar radiografia de tórax para diagnosticar bronquite. 

 

38. Pintor utiliza solvente a base de tolueno para realizar pinturas. Utiliza-se o ácido hipúrico urinário como 

marcador biológico. A conduta a ser realizada quando o marcador vier acima do índice biológico máximo 

permitido é:  

A. Deve ser realizada a avaliação ambiental antes de qualquer conclusão em relação ao trabalhador. 

B. Repete-se o exame em três ocasiões e a média aritmética definirá o resultado final sobre a exposição 

C. Repete-se o exame após 30 dias do afastamento da exposição para confirmação diagnóstica. 

D. O trabalhador está exposto excessivamente ao tolueno e medidas para o controle de exposição devem 

ser tomadas. 

E. O trabalhador está intoxicado pelo tolueno e deve se afastar do trabalho para tratamento de saúde. 
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39. Assinale a alternativa correta em relação a exposição no local de trabalho e risco de doenças infecciosas.  

 

A. Trabalho com gado leiteiro e psitacose. 

B. Trabalho com pele de animais e hepatite C. 

C. Trabalho em limpeza urbana e leptospirose. 

D. Trabalho com pássaros e tularemia. 

E. Trabalho médico e brucelose. 

 

40. Drogas causadoras de dependência como a cocaína, após consumo imediato, durante o exame clínico 

podem-se observar:  

A Pupilas normais. 

B Miose. 

C Midríase. 

D Nistagmo. 

E Ptose palpebral unilateral. 
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Ficha de respostas para conferência (Concurso Santo A. da Platina - PR – 24/04/2022) 
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 25/04/2022 
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