
 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  
N° 003/2022 

T1835010N 

ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico - Médico do Trabalho - Perícia Médica 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

01 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Em relação às Normas Regulamentadoras (NR), 
relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 

1.  NR-15. 

2.  NR-16. 

3.  NR-23. 

4.  NR-35. 

 

(   )   Trabalho em altura. 

(   )   Atividades e operações perigosas. 

(   )   Proteção contra incêndios. 

(   )   Atividades e operações insalubres. 

 

(A) 2 – 1 – 3 – 4.  

(B) 4 – 2 – 1 – 3. 

(C) 2 – 4 – 1 – 3.  

(D) 4 – 2 – 3 – 1.  

(E) 4 – 1 – 3 – 2. 

 

12 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) O estabelecimento do nexo causal ou nexo 
técnico entre a doença e a atividade atual ou 
pregressa do trabalhador representa o ponto 
de partida para o diagnóstico e a terapêutica 
corretos. 

(   )  O estabelecimento do nexo causal ou nexo 
técnico entre a doença e a atividade atual ou 
pregressa do trabalhador permite a adoção 
de ações no âmbito do sistema de saúde. 

(   )  As ações de saúde do trabalhador devem 

estar integradas com as de saúde ambiental, 
uma vez que os riscos gerados nos 
processos produtivos podem afetar também 
o meio ambiente e a população em geral. 

 

(A) F – V – F.  

(B) F – V – V. 

(C) V – V – V. 

(D) V – F – F. 

(E) F – F – F. 

 

13 

A decomposição de hidrocarbonetos clorados 
(tetracloreto de carbono, tricloroetileno) pela ação 
de chama, calor ou radiação ultravioleta pode 
produzir acidentalmente o(s) seguinte(s) agente(s) 
químico(s): 

 

(A) fosgênio e ácido clorídrico. 

(B) arsina (ou hidrogênio arsenical). 

(C) monóxido de carbono. 

(D) ácido sulfídrico, amônia e metano. 

(E) fosfina. 

 

14 

Em relação ao câncer gástrico, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) O câncer gástrico frequentemente evolui até 
estágios avançados antes que os sintomas e os 
sinais se desenvolvam. 

(B) Pode ser classificado como doença relacionada 
ao trabalho, do Grupo I da Classificação de 
Schilling. 

(C) O quadro clínico se manifesta por anorexia, 
sensação de plenitude precoce, aversão à carne, 
perda ponderal e dor abdominal. 

(D) Pacientes com queixas persistentes relacionadas 
ao trato gastrintestinal devem ser extensamente 
investigados para o câncer gástrico com o auxílio 
de estudos contrastados do trato gastrintestinal 
superior, endoscopia, citologia esfoliativa, 
escovados de biópsia e análise do ácido gástrico. 

(E) A prevenção da neoplasia maligna do estômago 
relacionada ao trabalho baseia-se nos 
procedimentos de vigilância dos ambientes, das 
condições de trabalho e dos efeitos ou danos 
para a saúde. 

 

15 

Trabalhador que atua em local com ruído foi 
avaliado por médico do trabalho da PM-GO com 
queixa de zumbido, irritabilidade, cefaleia e 
insônia. Para considerar como perda auditiva 
induzida por ruído (PAIR), a perda tem seu início e 
predomínio nas frequências de 

 

(A) 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente, para 
8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz. 

(B) 8, 4 ou 5 kHz, progredindo, posteriormente, para 
8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz. 

(C) 1, 2 ou 3 kHz, progredindo, posteriormente, para 

7, 8, 1, 0,5 e 0,25 kHz. 

(D) 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente, para 
9, 4, 5kHz. 

(E) 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente, para 

10,12 e 14 kHz. 
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16 

O Sisal é um agente químico que pode oferecer 
risco à saúde dos trabalhadores expostos que 
atuam no(a) 

 

(A) processo de cardação. 

(B) mineração de carvão. 

(C) mineração de amianto. 

(D) fabricação de cordas. 

(E) serraria e fábrica de móveis. 

 

17 

Em relação à exposição a agentes patógenos de 
transmissão sanguínea, as Normas de 
Biossegurança ou Precauções Universais 
consideram meios de transmissão, EXCETO  

 

(A) fluido cérebro-espinhal. 

(B) sangue. 

(C) secreções vaginais e sêmen. 

(D) leite materno. 

(E) líquido amniótico. 

 

18 

A Norma Regulamentadora (NR) que visa à 
segurança e saúde dos trabalhadores em 
plataformas de petróleo é a 

 

(A) NR-35. 

(B) NR-36. 

(C) NR-37. 

(D) NR-38. 

(E) NR-39. 

 

19 

Médico do trabalho da PM-GO é chamado após 
trabalhador ser encontrado caído para baixo. 
Depois de verificar a segurança do local, deverá 

 

(A) verificar se o trabalhador está consciente ou 
inconsciente. 

(B) verificar o tamanho da pupila do trabalhador. 

(C) verificar a frequência cardíaca. 

(D) iniciar compressões torácicas (duras e rápidas) 
em 10 segundos. 

(E) solicitar transporte de emergência.  

 

20 

Segundo as normas vigentes, na exposição 
ocupacional de 8 horas diárias, o nível de ruído 
não deve ultrapassar 85 dBA. Se essa exposição 
for de 2 horas diárias, será permitido o nível de 

 

(A) 84 dBA. 

(B) 91 dBA. 

(C) 92 dBA. 

(D) 95 dBA. 

(E) 98 dBA. 

 

21 

Você é médico do trabalho da PM-GO e atende 
trabalhador queixando-se de perda auditiva. Ao 
solicitar audiometria para avaliar se há perda 
auditiva, deve ser recomendado um período de 
repouso acústico de 

 

(A) 06 horas. 

(B) 08 horas. 

(C) 10 horas. 

(D) 14 horas. 

(E) 15 horas. 

 

22 

Na abordagem das lesões parciais do manguito 
rotador, deve ser considerado(a) em conjunto, 
EXCETO 

 

(A) tamanho da lesão. 

(B) profundidade da lesão. 

(C) nível de atividade do trabalhador. 

(D) estrutura óssea. 

(E) analgesia. 

 

23 

Médico do trabalho da PM-GO é chamado para 
atender trabalhador com queixa de dor forte no 
peito com irradiação para ombro esquerdo, falta 
de ar, sudorese e náuseas. Trabalhador não tem 
alergias. Quanto à conduta, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Dar aspirina (160 a 325 mg) para mastigar. 

(B) Dar morfina IV de 1 a 5 mg somente se os 

sintomas não forem aliviados por nitratos. 

(C) Dar nitroglicerina se PAS < 90. 

(D) Ofertar oxigênio se a saturação de O2 < 94%. 

(E) Obter ECG de 12 derivações. 
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O diagnóstico da ataxia por intoxicação mercurial 
é feito correlacionando alguns achados, EXCETO 

 

(A) exame neurológico perante a dificuldade de 
deambulação. 

(B) história de exposição ocupacional ao agente. 

(C) manifestações clínicas de instabilidade postural a 
distúrbios de comportamento e tremores. 

(D) teste de Gerber positivo. 

(E) teste de Romberg positivo. 

 

25 

Qual é a Norma Regulamentadora (NR) que visa 
estabelecer as diretrizes e os requisitos que 
permitam a adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, 
segurança, saúde e desempenho eficiente no 
trabalho? 

 

(A) NR-5. 

(B) NR-8. 

(C) NR-9. 

(D) NR-15. 

(E) NR-17. 

 

26 

Em relação à exposição ocupacional, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   ) Exposição ocupacional é a proximidade de 
um agente químico por tempo suficiente e de 
forma que haja possibilidade para que o 
agente penetre no organismo do trabalhador. 

(   ) Em contato com a pele, se a substância for 
um ácido, álcali, oxidante ou irritante forte, 
pode provocar desde ligeira irritação até 
ferimentos profundos por corrosão, e esse 
tipo de efeito é denominado ação tóxica 
sistêmica. 

(   ) Diferentes partes da pele podem ter 
diferentes sensibilidades a dado agente 
químico. 

 

(A) V – F – V. 

(B) V – V – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) F – F – F. 

 

27 

No manejo das vias aéreas, podem ser utilizados 
equipamentos de vias aéreas de base que incluem 
a via aérea orofaríngea (OPA) e a via aérea da 
nasofaringe (NPA). Sobre esses equipamentos, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Ambos os equipamentos das vias aéreas 

terminam na faringe. 

(B) A principal vantagem de um NPA sobre um OPA 
é que ele pode ser utilizado em indivíduos 
conscientes ou inconscientes. 

(C) O dispositivo NPA não estimula o reflexo de 

vômito. 

(D) A OPA é um dispositivo em forma de J que se 
encaixa sobre a língua para afastar as estruturas 
da hipofaringe mole e da língua para longe da 
parede posterior da faringe. 

(E) Se o indivíduo tem tosse ou reflexo de GAG, o 
dispositivo escolhido é OPA. 

 

28 

Limite de Tolerância é a concentração ou 
intensidade máxima ou mínima relacionada à  
natureza e ao tempo de exposição ao agente, que 
não causará dano à saúde do trabalhador durante 
sua vida laboral. A exposição a agentes químicos 
é tratada pela Norma Regulamentadora 

 

(A) NR-5. 

(B) NR-8. 

(C) NR-15. 

(D) NR-21. 

(E) NR-30. 

 

29 

Quando o médico examinador faz um movimento 
de dorsiflexão do pé para avaliação de 
tromboflebite e o trabalhador refere desconforto 
ou dor na panturrilha, o sinal encontrado é de 

 

(A) Thompson. 

(B) Homans. 

(C) Kleiger. 

(D) Adams. 

(E) Patté. 
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Em relação à atividade sem pulso elétrico (PEA), 
as duas causas mais comuns são:  

 

(A) Hipovolemia e Hipoglicemia. 

(B) Pneumotórax hipertensivo e Hipoglicemia. 

(C) Hipotermia e Hipoglicemia. 

(D) Hipovolemia e Hipóxia. 

(E) Trombose e Hiperpotassemia. 

 

31 

Médico do trabalho da PM-GO, ao atender um 
trabalhador com queixa de dor no cotovelo 
direito, suspeita de epicondilite lateral. Para 
confirmar esse diagnóstico, é correto afirmar que 

 

(A) quando o trabalho compreende atividades de 
repetição ou esforços intensos isolados,  é 
possível ser epicondilite.  

(B) o teste de Phalen invertido é positivo. 

(C) o diagnóstico não é clínico, sendo a 

eletromiografia obrigatória. 

(D) o teste realizado é o de Finkelstein. 

(E) deve-se investigar se o trabalhador pratica 

esportes como tênis, squash, paddle ou golf, pois 
é doença exclusiva de pessoas que praticam 
essas modalidades. 

 

32 

Em trabalhadores expostos ao cloreto de vinila, o 
exame periódico deve incluir  

 

(A) hemograma e plaquetas. 

(B) sódio (Na+), potássio (K+)  e gama-glutamil-

transferase (GGT). 

(C) ureia, creatinina e proteinúria de 24 horas. 

(D) dosagem das transaminases séricas (TGO e 
TGP), desidrogenase lática (DHL), fosfatase 
alcalina (FA) e gama-glutamil-transferase (GGT). 

(E) eletrocardiograma e espirometria. 

 

33 

Médico do trabalho da PM-GO atende trabalhador 
com dificuldade para definir cores. Para 
diagnosticar daltonismo, deverá aplicar o teste de  

 

(A) Jober. 

(B) Ishihara. 

(C) Snellen. 

(D) Jaeger. 

(E) Miels. 

 

34 

Em relação à Norma Regulamentadora nº  1(NR-1), 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   )  A NR-1 aponta a obrigatoriedade de realizar o 
gerenciamento de riscos ocupacionais (GRO). 

(   ) O programa de gerenciamento de riscos 
(PGR) tem etapas semelhantes ao antigo 
programa de prevenção de riscos ambientais 
da NR-9, o PPRA. 

(   )  O programa de gerenciamento de riscos é 
composto por duas áreas principais: 
inventário de riscos e plano de ações. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V.  

(C) F – V – V.  

(D) F – F – V.  

(E) F – F – F. 

 

35 

Trabalhador de 39 anos com queixa de insônia, 
cefaleia, irritabilidade, interrupção precoce do 
sono e momentos de sonolência excessiva notou 
sintomas após iniciar trabalho no período 
noturno. Em relação ao distúrbio do ciclo vigília-
sono relacionado ao trabalho, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Esse distúrbio pode ser enquadrado no Grupo I 
ou Grupo II da Classificação de Schilling. 

(B) Em função dos horários de trabalho em turnos e 
no período noturno, podem ocorrer tanto 
adiantamento quanto atraso de fases do ciclo 
vigília-sono, decorrentes de conflitos entre os 
sincronizadores temporais internos. 

(C) O trabalhador deve ser submetido a exame de 

polissonografia para confirmar ausência de 
distúrbios de sono não relacionados com a 
organização do trabalho. 

(D) O trabalhador deve aumentar a ingestão de 
alimentos contendo altos teores de lipídios na 
madrugada para ativar o ciclo de vigília. 

(E) Na fase de adaptação, é recomendado uso de 
medicamentos indutores do sono. 
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A síndrome clínica de perda sensorial com 
analgesia e/ou anestesia no território inervado 
pelo V par craniano, caracterizada por perda da 
sensibilidade cutânea da face, geralmente 
bilateral, acompanhada de parestesias com 
formigamento, queimação e prurido leve é 
denominada 

 

(A) neuropatia do nervo lingual. 

(B) neuropatia do nervo trigêmeo. 

(C) neuropatia do nervo facial. 

(D) neuropatia do nervo glossofaríngeo. 

(E) neuropatia do nervo oculomotor. 

 

37 

Em relação ao Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O PCMSO deve ser elaborado considerando os 

riscos ocupacionais identificados e classificados 
no PPRA (Programa de prevenção dos riscos 
ambientais). 

(B) Compete ao empregado garantir a elaboração e 
efetiva implantação do PCMSO. 

(C) O PCMSO é um documento muito usado para 
seleção de pessoal. 

(D) O PCMSO deve incluir a realização obrigatória 
dos exames admissional, periódico, retorno ao 
trabalho, mudança de função e demissional. 

(E) Inexistindo médico do trabalho na localidade, a 
empresa pode contratar médico de outra 
especialidade como responsável pelo PCMSO. 

 

38 

Ao examinar um trabalhador com dor no ombro 
que se exacerba no período noturno e de início na 
parte posterior do ombro, o médico do trabalho da 
PM-GO deve suspeitar de 

 

(A) síndrome do túnel do carpo. 

(B) tendinite do supraespinhoso. 

(C) tendinite de Quervain. 

(D) síndrome do Impacto. 

(E) compressão do nervo ulnar. 

 

39 

Verificar os ambientes e as condições de trabalho 
visando identificar situações que possam trazer 
riscos para a segurança e saúde dos 
trabalhadores é uma das atribuições do(a) CIPA, 
que é o(a) 

 

(A) Comissão Integrada de Proteção de Acidentes. 

(B) Comitê Integrado de Prevenção de Acidentes. 

(C) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

(D) Comissão Interna de Proteção de Acidentes. 

(E) Comitê Interno de Prevenção de Acidentes. 

 

40 

Ao avaliar trabalhador com queixa de dor lombar 
baixa, médico da PM-GO realiza manobra de 
Lasegue e percebe exacerbação da dor. Essa 
manobra configura compressão das raízes 

 

(A) L2, L3 e L4. 

(B) L4, L5 e S1. 

(C) L3, L4 e L5. 

(D) L5, S1 e S2. 

(E) S1, S2 e S3. 

 

41 

Ao examinar um trabalhador com queixa de dor 
na região anterior do ombro, o médico do trabalho 
da PM-GO realiza uma manobra, colocando o 
braço do paciente em flexão de ombro, rotação 
externa com extensão completa do cotovelo e 
supinação do antebraço e aplica resistência 
manual no sentido descendente onde é informado 
dor na região do tendão bicipital. O teste realizado 
denomina-se 

 

(A) Speed. 

(B) Halkins-Kennedy. 

(C) Patte. 

(D) Jobe. 

(E) Impacto de Yokun. 

 

42 

Em relação à monitorização da exposição 
ocupacional a agentes químicos, a monitorização 
do Xileno é feita através da dosagem de 

 

(A) ácido tricloroacético na urina. 

(B) ortocresol na urina. 

(C) tolueno no sangue. 

(D) ácido metil-hipúrico na urina. 

(E) tetracloroetieno na urina. 
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O hipotiroidismo por causas exógenas ocorre 
devido à exposição ao 

 

(A) sulfeto de carbono. 

(B) manganês. 

(C) tolueno. 

(D) brometo de metila. 

(E) chumbo. 

 

44 

O teste usado para diagnosticar o fluxo arterial 
para a mão denomina-se 

 

(A) Teste de esforço em varo e valgo. 

(B) Teste para flexor superficial dos dedos. 

(C) Teste de Thomas. 

(D) Teste de Allen. 

(E) Teste de Ely. 

 

45 

Qual é a Norma Regulamentadora (NR) que 
estabelece os requisitos para avaliação, 
prevenção e controle dos riscos ocupacionais a 
agentes físicos, químicos e biológicos? 

 

(A) NR-8. 

(B) NR-9. 

(C) NR-10. 

(D) NR-12. 

(E) NR-13. 

 

46 

O tabagismo é considerado uma doença 
epidêmica decorrente da dependência à nicotina e 
fator de risco importante para diversas doenças 
cardiovasculares, enfisema pulmonar, neoplasias 
e outras doenças. O médico do trabalho, devido 
ao contato próximo com o trabalhador, tem uma 
ótima oportunidade de identificar, aconselhar e 
motivar trabalhadores tabagistas para tratamento. 
Em relação ao tratamento, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A terapia de reposição de nicotina deve ser 

usada de forma concomitante com o cigarro. 

(B) A nortriptilina, medicação de primeira linha, é um 
agonista parcial do receptor a4B2 nicotínico, 
usada para diminuir a ansiedade. 

(C) A bupropiona é um inibidor da recaptação da 

serotonina e ajuda a controlar a ansiedade e os 
sintomas da abstinência. 

(D) A vareniclina é um antidepressivo tricíclico 
utilizado para combater sintomas de ansiedade. 

(E) A goma de mascar e a pastilha (de liberação 

lenta de nicotina) ajudam a controlar os sintomas 
da abstinência. 

 

47 

A doença causada por uma lesão direta no 
pulmão cujo desenvolvimento acontece pela 
inalação de pequenas partículas de poeira ou 
carvão denomina-se 

 

(A) antracose pulmonar. 

(B) câncer de pulmão. 

(C) sarcoidose. 

(D) talcose. 

(E) paracoccidioidomicose. 
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Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é 
todo dispositivo ou produto de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção contra riscos capazes de ameaçar a 
sua segurança e a sua saúde. 

(   ) O equipamento de proteção individual 
importado poderá ser posto à venda ou 
utilizado sem a indicação do Certificado de 
Aprovação (CA), expedido pelo órgão 
nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

(   ) A empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 
risco. 

 

(A) F – F – F. 

(B) F – V – F. 

(C) V – V – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 

 

49 

Qual é a síndrome de dor regional que apresenta 
área localizada de dor chamada  trigger points, 
que algumas vezes, pela palpação da 
musculatura, é acompanhada de nódulos 
fibróticos ou bandas musculares tensas e que tem 
semelhança clínica com a fibromialgia? 

 

(A) Polimialgia reumática e artrite de células 
gigantes. 

(B) Miopatia metabólica por álcool. 

(C) Síndrome da dor miofascial. 

(D) Doença de Parkinson. 

(E) Miopatias endócrinas. 

 

50 

São EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
utilizados para proteção de membros superiores, 
EXCETO 

 

(A) manga para proteção do braço e do antebraço 

contra choques elétricos. 

(B) creme protetor. 

(C) luvas para proteção das mãos contra agentes 
térmicos. 

(D) braçadeira para proteção do antebraço contra 

agentes escoriantes. 

(E) balaclava contra agentes abrasivos. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

O estresse é a maneira como o corpo reage diante de diferentes situações de grande esforço emocional. 
Os trabalhos mais estressantes envolvem bombeiros, militares, policiais, jornalistas, altos executivos, 
médicos, enfermeiros que trabalham em UTI e emergências, economistas e professores. Durante a jornada 
de trabalho, são inúmeras as situações vivenciadas que podem ser consideradas traumáticas e, 
consequentemente, impactar a saúde física e mental desses trabalhadores. Uma situação de trabalho ou 
relacionada ao trabalho estressante (de curta ou longa duração), de natureza excepcionalmente 
ameaçadora ou catastrófica, pode gerar uma resposta tardia conhecida como estado de estresse pós-
traumático (TEPT). Os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, podem ser subdivididos em 4 
categorias. Cite e descreva cada uma dessas categorias. 
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