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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / MÉDICO DO TRABALHO - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) 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. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) 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 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31) Considerando a Convenção nº 159 da 
Organização Internacional do Trabalho, analise 
as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Todo País-Membro aplicará os dispositivos da 

Convenção nº 159 da Organização Internacional de 
Trabalho através de medidas adequadas às 
condições nacionais e de acordo com a experiência 
(costumes, uso e hábitos) nacional, excetuando-se 
aqueles Países-Membro que tenham Políticas de 
Reabilitação Profissional e Emprego próprias. 

(  ) A Política de Reabilitação Profissional e Emprego 
para pessoas deficientes tem na equidade de 
oportunidades entre trabalhadores deficientes e dos 
trabalhadores em geral, um de seus princípios 
fundamentais. 

(  ) São consideradas pessoas deficientes todas 
aquelas cujas possibilidades de obter e conservar 
um emprego adequado e de progredir no mesmo 
fiquem substancialmente reduzidas devido a uma 
deficiência de caráter físico ou mental devidamente 
comprovada. 

(  ) As organizações representativas de empregadores 
e de empregados devem ser consultadas sobre a 
aplicação da Política de Reabilitação Profissional e 
Emprego. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
a) V - V - V - V 
b) V - V - F - F 
c) F - F - V - F 
d) F - F - V - V 
 

32) Diante de um trabalhador com sinusite crônica, 
assinale a alternativa que representa a principal 
suspeita de fator de risco ocupacional 
associado ao referido diagnóstico. 
a) Mercúrio    c)  Bromo 
b) Cromo    d)  Amônia 
 

33) Assinale a alternativa incorreta. 
a) O médico assistente ou especialista, ao ser solicitado 

pelo médico do trabalho, deverá produzir relatório ou 
parecer com descrição dos achados clínicos, 
prognóstico, tratamento e exames complementares 
realizados que possam estar relacionados às 
queixas do trabalhador e entregá-lo a ele ou ao seu 
responsável legal mediante recibo de entrega 

b) Os médicos do trabalho e os demais médicos que 
atendem os trabalhadores de empresas e 
instituições que admitem trabalhadores 
independentemente de sua especialidade devem 
atuar visando essencialmente a promoção da saúde 
e a prevenção da doença, conhecendo para tanto os 
processos produtivos e o ambiente de trabalho da 
empresa 

c) Desde que registre no prontuário os achados clínicos 
que justifiquem a discordância, ainda que não tenha 
realizado o devido exame clínico do trabalhador, o 
médico do trabalho pode discordar dos termos de 
atestado médico emitido por outro médico 

d) Quando requerido pelo paciente, deve o médico pôr 
a sua disposição ou a de seu representante legal 
tudo o que se refira ao seu atendimento, em especial 
cópia dos exames e do prontuário médico 

34) Analise as afirmativas abaixo: 
I. Desde que descreva os possíveis agravos à saúde 

relacionados aos riscos ocupacionais identificados 
e classificados no Programa de Gerenciamento de 
Riscos em seu Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional, a organização pode suprimir a 
descrição de critérios de interpretação e 
planejamento das condutas relacionadas aos 
achados dos exames médicos. 

II. O médico responsável pelo Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, caso observe 
inconsistências no inventário de riscos da 
organização, deve demandar sua reavaliação aos 
responsáveis pelo Programa de Gerenciamento de 
Riscos. 

III. Subsidiar a Previdência Social nas ações de 
reabilitação profissional é diretriz do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

IV. Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I da 
Norma Regulamentadora 7 não serão obrigatórios 
nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de 
mudança de risco ocupacional e demissional.  

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
 

35) Assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda trabalhadora gestante só será liberada para o 

trabalho em áreas com possibilidade de exposição 
a gases ou vapores anestésicos após autorização 
por escrito do médico responsável pelo Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
considerando as informações contidas no 
Programa de Gerenciamento de Riscos 

b) A vacinação ocupacional pode ser registrada no 
prontuário clínico individual do trabalhador ou em 
fichas de registro coletivo, desde que estejam 
acessíveis aos trabalhadores, conforme previsto na 
Norma Regulamentadora 7 

c) As medidas de proteção devem ser adotadas a 
partir do resultado da avaliação de riscos 
ocupacionais, previstas no Programa de 
Gerenciamento de Riscos, com exceção das 
situações em que houver exposição acidental ou 
incidental, em que as medidas de proteção devem 
ser adotadas imediatamente, ainda que não 
previstas no Programa de Gerenciamento de 
Riscos 

d) Segundo a Norma Regulamentadora 32, o 
Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional, além do previsto na Norma 
Regulamentadora 7, deve contemplar o 
reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos 

 
36) Uma lista de doenças ou afecções isentam os 

segurados do Regime Geral da Previdência Social 
de carência no que se refere à concessão de 
benefícios auxílio por incapacidade temporária. 
Assinale a alternativa que representa doença ou 
afecção que não compõe essa lista: 
a) tuberculose ativa 
b) acidente vascular encefálico (agudo) 
c) abdome agudo cirúrgico 
d) esclerose lateral amiotrófica 
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37) A Convenção nº 155 da Organização 
Internacional do Trabalho refere-se a: 
a) Segurança e Saúde dos Trabalhadores 
b) Serviços de Saúde do Trabalho 
c) Direito de Sindicalização e Relações de 

Trabalho na Administração Pública 
d) Organizações de Trabalhadores Rurais 
 

38) Considerando que a transmissão da Covid-19 
pode se dar também por pessoas infectadas e 
assintomáticas, ao se estabelecer um programa 
de rastreamento da infecção pelo SARS-CoV-2 
entre trabalhadores, é importante selecionar um 
método que tenha alta confiabilidade de 
resultados. Entre as medidas de desempenho 
de um teste, a probabilidade de resultado 
negativo nos não-doentes, é chamada de: 
a) sensibilidade 
b) especificidade 
c) acurácia 
d) valor preditivo negativo 
 

39) Considerando as neoplasias relacionadas ao 
trabalho e os respectivos agentes etiológicos 
ou fatores de risco de natureza ocupacional, 
relacione adequadamente a primeira e a 
segunda coluna: 
 

1. Neoplasia maligna 
de estômago 

2. Neoplasia maligna 
da bexiga 

3. Leucemias 
4. Neoplasia maligna 

de pâncreas 

(  )  Alcatrão 
(  ) Cloreto de vinila 
(  ) Asbesto ou amianto 
(  ) Benzeno 

 
Assinale a alternativa que representa a 
sequência da segunda coluna de cima para 
baixo corretamente: 
a) 2, 1, 4, 3 
b) 3, 4, 1, 2 
c) 2, 4, 1, 3 
d) 4, 2, 1, 3 
 

40) Em se tratando dos tipos de prestações da 
Previdência Social, ______ e ______ são 
exemplos de prestações devidas 
exclusivamente ao segurado e exclusivamente 
ao dependente, respectivamente.  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) aposentadoria por invalidez / serviço social 
b) auxílio-doença / reabilitação profissional 
c) salário-maternidade / serviço social 
d) aposentadoria por invalidez / pensão por morte 

41) Considerando o Código de Processo Civil, no 
que se refere aos laudos judiciais, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O laudo pericial deverá conter a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e 
demonstrando ser predominantemente aceito 
pelos especialistas da área do conhecimento da 
qual se originou. 

(  ) A resposta conclusiva a todos os quesitos 
apresentados pelo juiz é obrigatória, sendo 
facultativa aos quesitos apresentados pelas 
partes e pelo órgão do Ministério Público. 

(  ) Se o perito, por motivo justificado, não puder 
apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz 
poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação 
pela metade do prazo originalmente fixado. 

(  ) O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo 
fixado pelo juiz, pelo menos 60 (sessenta) dias 
antes da audiência de instrução e julgamento. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - F - V - F 
c) V - V - V - F 
d) V - F - V - V 
 

42) Assinale a alternativa que descreve 
corretamente fator de risco ocupacional para 
catarata. 
a) Radiações ionizantes 
b) Arsênio e seus compostos arsenicais 
c) Radiações ultravioleta 
d) Radiações não ionizantes 
 

43) Assinale a alternativa que descreve 
corretamente o tempo de guarda dos 
prontuários médicos. 
a) Os prontuários médicos dos empregados 

expostos a radiações ionizantes devem ser 
mantidos até a data em que o empregado 
completará 70 anos e, pelo menos, por período 
mínimo de 30 (trinta) anos após o desligamento 
do empregado 

b) Os prontuários médicos dos empregados 
expostos a substâncias químicas cancerígenas 
devem ser mantidos por período mínimo de 30 
(quarenta) anos após o desligamento do 
empregado 

c) Os prontuários médicos dos empregados 
expostos a radiações ionizantes devem ser 
mantidos até a data em que o empregado 
completará 80 anos e, pelo menos, por período 
mínimo de 30 (trinta) anos após o desligamento 
do empregado 

d) Os prontuários médicos dos empregados 
expostos a substâncias químicas cancerígenas 
devem ser mantidos por período mínimo de 40 
(quarenta) anos após o desligamento do 
empregado 



 

  IBFC_60 7 

44) Assinale a alternativa que aponta corretamente 
um gás asfixiante. 
a) Dióxido de enxofre         c)  Dióxido de nitrogênio 
b) Cloro             d)  Nitrogênio 
 

45) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
 
A dosagem de acetona na urina é utilizada para 
monitorar trabalhadores com exposição 
ocupacional a ______. 
a) Propanol  c)  Anilina 
b) Furfural   d)  Ciclohexanona 
 

46) A perda auditiva ocupacional é o agravo 
relacionado ao trabalho mais comum. Estima-se 
que 25% da população trabalhadora exposta 
venha a apresentar perda auditiva em algum 
grau. Sobre a perda auditiva induzida por ruído 
ocupacional, assinale a alternativa correta. 
a) Se a exposição ocupacional a níveis elevados 

de pressão sonora é cessada, a perda pode ser 
revertida completamente ou parcialmente 

b) Segundo dados do SINAN, os casos de perda 
auditiva induzida por ruído ocupacional 
predominam entre trabalhadores da indústria de 
transformação 

c) Perdas auditivas flutuantes e progressivas estão 
relacionadas a exposição ocupacional a níveis 
elevados de pressão sonora 

d) A presença de perda auditiva induzida por ruído 
ocupacional torna a orelha mais sensível ao 
ruído 

 
47) O teste de ______ corresponde à flexão da 

falange distal do polegar quando uma folha de 
papel é segurada entre o polegar e o indicador.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Yokum   c)  Finkelstein 
b) Froment   d)  Patte 
 

48) Sobre as medidas preventivas da brucelose 
relacionada ao trabalho, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Educar os trabalhadores que cuidam de animais 

sobre os riscos da doença é medida preventiva 
relevante 

b) No que se refere ao controle animal, realizar 
provas sorológicas e eliminar os animais 
infectados é medida apropriada 

c) No caso de trabalhadores expostos, devem ser 
observadas as medidas de biossegurança 

d) O uso de quimioprofilaxia após exposição a 
aerossóis deve ser adotado 

 
49) Os acidentes de trabalho graves são agravos de 

notificação compulsória imediata. Sobre os 
eventos que caracterizam um acidente de 
trabalho grave, assinale a alternativa incorreta. 
a) Aquele que acarreta mutilação física ou 

funcional 
b) Aquele que leva à aceleração do parto 
c) Aquele que leva à incapacidade para as 

ocupações habituais por período igual ou 
superior a 15 dias 

d) Aquele que leve a desmaio (perda de 
consciência) provocado por choque elétrico 

50) Em jornadas de até 6 horas, para os trabalhadores 
que desenvolvem atividades exercidas 
diretamente no processo produtivo, onde são 
exigidas repetitividade e/ou sobrecarga muscular 
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso 
e membros superiores e inferiores, são 
asseguradas pausas psicofisiológicas de, no 
mínimo ______ minutos.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 15   c)  30 
b) 20   d)  45 
 

51) Medidas preventivas relacionadas a aspectos 
organizacionais e ambientais são eficazes na 
prevenção do alcoolismo relacionado ao 
trabalho. Sobre as medidas preventivas do 
alcoolismo relacionado ao trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Redução e controle dos níveis de ruído e de 

vibração nos ambientes de trabalho são relevantes 
b) Viabilizar meios de comunicação aos indivíduos 

em situação de trabalho em isolamento devem ser 
consideradas 

c) A realização de cursos e palestras sobre os efeitos 
prejudiciais do álcool sobre o organismo humano 
são as medidas de maior eficácia na prevenção do 
alcoolismo relacionado ao trabalho  

d) A implementação de abordagens que reduzam a 
exposição a ameaças e agressões no exercício do 
trabalho tem impacto potencial na prevenção do 
alcoolismo relacionado ao trabalho 

 
52) Segundo o Atlas de Saúde Mental da 

Organização Mundial da Saúde, apenas 35% 
dos países apresentam programas nacionais 
para promoção da saúde mental relacionada ao 
trabalho. São consideradas intervenções de 
nível organizacional para promoção da saúde 
mental no trabalho: 
a) redução da pressão de tempo e aumento do 

controle sobre o próprio trabalho 
b) aumento do suporte social no trabalho e 

programa de redução de estresse 
c) formação cognitiva comportamental e programa 

de redução de estresse 
d) redução da pressão de tempo e 

aconselhamento especializado 
 

53) Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 
Política de Saúde Mental no Trabalho está 
embasada em três pilares. Assinale a alternativa 
que aponta corretamente dois desses três pilares. 
a) Prevenção da exposição a fatores de risco 

psicossociais no trabalho; redução/cessação do 
tabagismo 

b) Redução/cessação do tabagismo; proteção e 
promoção da saúde mental e bem-estar no trabalho 

c) Apoio a pessoas com transtornos mentais para 
participar e desenvolver-se no trabalho; 
redução/cessação do tabagismo 

d) Apoio a pessoas com transtornos mentais para 
participar e desenvolver-se no trabalho; prevenção 
da exposição a fatores de risco psicossociais no 
trabalho 
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54) Durante a pandemia de Covid-19, observou-se a 
ampliação do uso da telemedicina no Brasil. 
Analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os exames médicos admissionais não são 

passíveis de realização via telemedicina em 
nenhuma hipótese. 

(  ) Em caso de trabalho remoto ou home office, a 
realização dos exames previstos no Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional pode 
se dar via telemedicina. 

(  ) Em caso de trabalhador expatriado e 
impossibilitado de retornar ao país, está 
justificada a realização de exame demissional 
via telemedicina, sendo facultado ao médico do 
trabalho responsável pelo Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional. 

(  ) Em caso de trabalhador exposto sem exposição 
a riscos ocupacionais identificados e 
classificados no PGR e sem doenças crônicas, 
a realização dos exames previstos no Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional pode 
se dar via telemedicina. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
a) V - V - F - V 
b) V - V - F - F 
c) V - F - F - F 
d) V - F - V - V 
 

55) O câncer de pâncreas apresenta taxas de 
letalidade que se aproximam de 100%, o que 
justifica abordagens preventivas. Em se 
tratando das neoplasias malignas de pâncreas, 
assinale a alternativa que descreve fatores de 
risco ocupacionais relacionados a tal 
enfermidade: 
a) cloreto de vinila, epicloridrina, hidrocarbonetos 

alifáticos e aromáticos 
b) arsênio e seus compostos arsenicais, cloreto de 

vinila, benzeno 
c) cloreto de vinila, epicloridrina e arsênio e seus 

compostos arsenicais 
d) benzeno, epicloridrina, hidrocarbonetos 

alifáticos e aromáticos 
 

56) Para os trabalhadores que exercem suas 
atividades em ambientes artificialmente frios e 
para os que movimentam mercadorias do 
ambiente quente ou normal para o frio e vice-
versa, depois de uma hora e quarenta minutos 
de trabalho contínuo, será assegurado repouso 
por período mínimo de ______ minutos.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 

57) Analise as afirmativas abaixo: 
I. O chamado “dedo em gatinho” resulta do 

comprometimento dos tendões flexores 
profundos dos dedos e do tendão flexor longo do 
polegar. 

II. Face a suspeita de tenossinovite de De 
Quervain, o teste especial a ser executado 
durante o exame clínico é o sinal de Finkelstein. 

III. A síndrome do canal de Guyon é caracterizada 
pela compressão do nervo mediano na região do 
punho. 

IV. A síndrome do pronador redondo resulta da 
compressão do nervo mediano na altura do 
cotovelo.  

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
 

58) Estudos epidemiológicos têm revelado 
associação entre trabalho noturno e câncer de 
mama. Ao se dividir o número de óbitos por 
câncer de mama pelo número de casos de 
câncer de mama ao longo de um determinado 
período de tempo, encontra-se: 
a) a taxa de mortalidade 
b) a taxa de letalidade 
c) a taxa de ataque 
d) a tendência de mortalidade 
 

59) O controle de exposição a riscos químicos no 
trabalho e o monitoramento dos trabalhadores 
são aspectos de relevância para a garantia de 
saúde dos trabalhadores. ______ e ______ são 
biomarcadores de efeito e de exposição, 
respectivamente.  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) ácido delta amino-levulínico (ALA) na urina / 

carboxiemoglobina 
b) ácido delta amino-levulínico (ALA) na urina / 

colinesterases 
c) carboxiemoglobina / colinesterases 
d) colinesterases / ácido transmucônico na urina 
 

60) Nos trabalhos em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infecto-
contagiante em laboratórios com animais 
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos; nas operações com contato 
permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto-contagiante em gabinetes de 
autópsias e nas atividades com contato 
permanente com carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de 
animais portadores de doenças infecto-
contagiosas, devem ser caracterizados, 
respectivamente, os seguintes graus de 
insalubridade: ______.  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) máximo, médio e máximo 
b) máximo, máximo e máximo 
c) máximo, médio e médio 
d) médio, médio e máximo 


