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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositi-
vo ou produto, de uso individual, destinado à proteção de 
riscos à saúde e segurança do trabalhador. A Norma Re-
gulamentadora (NR) n. 6 estabelece que é da competên-
cia do empregado, quanto ao EPI,

(A) responsabilizar-se pela sua guarda e conservação.

(B) responsabilizar-se pela sua higienização e manuten-
ção periódica.

(C) comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregu-
laridade encontrada no equipamento.

(D) adquirir o tipo adequado ao risco de cada atividade.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-17, nos locais onde são executadas 
atividades  que  exijam  solicitação  intelectual  ou  atenção 
constantes, é recomendada a seguinte condição de con-
forto:

(A) umidade relativa do ar entre 20% e 30%.

(B) velocidade do ar superior a 0,85 m/s.

(C) índice de temperatura efetiva entre 18 e 20 °C.

(D) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 
10152.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença caracterizada pela inflamação da bainha comum 
dos tendões do abdutor longo e extensor curto do polegar, 
gerando dor  aguda no punho aos movimentos de garra 
e/ou de pinça, que ocorre em consequência de movimen-
tos repetitivos nos quais há desvio lateral do punho, como 
no uso de tesouras e alicates, recebe o nome de

(A) tendinite de De Quervain.

(B) síndrome do canal de Guyon.

(C) moléstia de Dupuytren.

(D) síndrome do túnel do carpo.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alterações psiquiátricas, como quadros de demência, po-
dem ser desencadeadas em trabalhadores expostos à se-
guinte substância:

(A) amianto

(B) anilina

(C) pó de sílica

(D) manganês

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há três meses, um médico do trabalho buscou no banco 
de dados de sua clínica trabalhadores saudáveis ao ad-
missional e que trabalharam expostos a poeira orgânica, 
de 2005 a 2008. Associou esse evento ao risco de os cola-
boradores virem a desenvolver alteração nas espirometri-
as realizadas em 2009. Este tipo de estudo é denominado

(A) estudo de coorte histórica.

(B) estudo ecológico.

(C) estudo transversal.

(D) estudo experimental.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um ensaio clínico randomizado investigou o efeito de an-
ti-inflamatórios não esteroidais (AINES) no tratamento da 
cervicobraquialgia em auxiliares administrativos. A impres-
são subjetiva de cura foi de 36/101 entre os que recebe-
ram AINES e de 20/96 entre aqueles que receberam pla-
cebo.
A medida de associação estimada no estudo é:

(A) razão de taxas de 2,10.

(B) risco relativo de 1,71.

(C) risco relativo de 2,10.

(D) odds ratio de 1,71.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um motorista destro, após sofrer grave acidente de trajeto, 
permaneceu  afastado  do  trabalho  por  180  dias,  sendo 
submetido nesse período a tratamento adequado. O INSS 
reabilitou-o para um cargo administrativo, pois perdeu par-
te da visão e da força muscular no dimídio direito. Retor-
nou ao trabalho, já na nova função, recebendo um benefí-
cio correspondente a 50% do salário de contribuição do 
INSS. Qual é este benefício?

(A) Auxílio-doença acidentário.

(B) Auxílio-acidente.

(C) Auxílio-doença previdenciário.

(D) Auxílio- doença pecuniário.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Perturbações da consciência,  da atenção, alucinações e 
alterações da memória compõem o quadro de delirium não 
sobreposto à demência,  um transtorno mental que pode 
ocorrer em trabalhadores expostos aos seguintes agentes 
etiológicos:

(A) cádmio e bromo. 

(B) bromo e sulfeto de carbono.

(C) sulfeto de carbono e brometo de metila.

(D) brometo de metila e pó de sílica.

medico-do-trabalho
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo XI, define que 
ao médico em função de auditor ou perito é permitido

(A) receber remuneração ou gratificação por valores vin-
culados ao sucesso da causa.

(B) autorizar, vetar, bem como modificar, sem ressalvas, 
procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituí-
dos pelo médico assistente, visto que são competên-
cias inerentes à função.

(C) assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 
médico-legal  quando  não  tenha  realizado  pessoal-
mente o exame, desde que para isto tenha se valido 
de recursos audiovisuais adequados.

(D) ser perito ou auditor de paciente ou de pessoa com a 
qual não tenha qualquer relação capaz de influir em 
seu trabalho, ou de empresa onde não atue ou não 
tenha atuado. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em saúde do trabalhador, as doenças nas quais o trabalho 
é provocador de um distúrbio latente, tipificadas pela asma 
ou por doenças mentais, classificam-se como 

(A) schilling I

(B) schilling II

(C) schilling III

(D) schilling IV

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O indicador biológico recomendado para o controle da ex-
posição ocupacional ao N-hexano,  segundo o Quadro I da 
Norma Regulamentadora (NR) n. 7,  é a dosagem de
(A) 2,5 hexanodiona na urina.
(B) 2,5 hexanodiona no sangue.
(C) ácido metil-hexano na urina.
(D) ácido metil-hexano no sangue.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Norma Regulamentadora (NR) n. 16, são con-
sideradas atividades e operações insalubres aquelas exer-
cidas em
(A) contato com radiações ionizantes.
(B) altura.
(C) confinamento.
(D) condições hiperbáricas.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Anexo n. 1 da NR-15 estabelece, com referência a  ruí-
do contínuo ou intermitente, que a máxima exposição diá-
ria permissível para um nível de ruído de 91 dB é de
(A) 4 horas e 30 minutos.
(B) 4 horas. 
(C) 3 horas e 30 minutos.
(D) 3 horas.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A exposição ocupacional a algumas substâncias químicas 
provoca uma perda auditiva semelhante aos padrões en-
contrados  na  perda  auditiva  induzida  por  ruído  (PAIR). 
Que substâncias são estas?

(A)   Formaldeído e cromo.

(B)   Sílica e ácido sulfúrico.

(C) Xileno e tolueno.

(D) Cádmio e benzeno.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Quadro II da Norma Regulamentadora (NR) n. 7 estabe-
lece os exames complementares e a periodicidade de sua 
realização para monitorização da exposição ocupacional a 
aerodispersoides fibrogênicos:

(A) telerradiografia de tórax, admissional e anual; e espi-
rometria, admissional e bienal.

(B) telerradiografia de tórax, admissional e anual; e espi-
rometria, admissional e anual.

(C) tomografia de tórax, admissional e anual; e espirome-
tria, admissional e bienal.

(D) tomografia de tórax, admissional e anual; e espirome-
tria, admissional e anual.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo eleitoral para a constituição da comissão inter-
na de prevenção de acidentes (CIPA) deverá observar a 
seguinte condição:

(A) garantia de emprego para todos os inscritos até um 
ano após a eleição.

(B) guarda,  pelo  empregador,  de todos os documentos 
relativos à eleição por um período obrigatório minímo 
de 20 anos.

(C) realização da eleição no prazo mínimo de trinta dias 
antes do término do mandato da CIPA em curso.

(D) apuração dos votos após o término da jornada de tra-
balho para não prejudicar o ambiente e o processo la-
boral.

medico-do-trabalho
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma  empresa  composta  de  4.000  funcionários  e  com 
Grau de Risco 4, após fiscalização da Delegacia Regional 
do Trabalho, resolve dimensionar seu Serviço Especializa-
do em Engenharia de Segurança e em Medicina do Traba-
lho (SESMT). Este serviço deverá ser composto de:

(A) dois técnicos em segurança do trabalho;  um enge-
nheiro de segurança do trabalho; um auxiliar em en-
fermagem do trabalho; um enfermeiro do trabalho e 
um médico do trabalho.

(B) cinco técnicos em segurança do trabalho; um enge-
nheiro de segurança do trabalho; um auxiliar em en-
fermagem do trabalho; um enfermeiro do trabalho e 
um médico do trabalho.

(C) oito técnicos em segurança do trabalho; dois enge-
nheiros de segurança do trabalho; um auxiliar em en-
fermagem do trabalho; um enfermeiro do trabalho e 
dois médicos do trabalho.

(D) dez técnicos em segurança do trabalho;  três enge-
nheiros de segurança do trabalho; um auxiliar em en-
fermagem do trabalho; um enfermeiro do trabalho e 
três médicos do trabalho.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As atividades que exponham os trabalhadores sem a pro-
teção adequada às vibrações localizadas ou de corpo in-
teiro serão consideradas insalubres, mediante perícia rea-
lizada no ambiente laboral. Quando constatada, a insalu-
bridade assegurará ao trabalhador a percepção adicional, 
incidente sobre o salário mínimo da região, de

(A) 40%

(B) 30%

(C) 20%

(D) 10%

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT) 
ao INSS será desnecessária em caso de

(A) afastamento do trabalhador por doença mental ocu-
pacional.

(B) afastamento do trabalhador de suas atividades, por 
doença inerente à idade, por período superior a quin-
ze dias.

(C) acidente de trabalho, se não houver lesão orgânica 
do trabalhador.

(D) afastamento do trabalhador de suas atividades por le-
são funcional decorrente de acidente do trabalho. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A silicose é a principal pneumoconiose no Brasil  e apre-
senta como importante característica 

(A) a reversibilidade marcante dos sintomas após o uso 
de corticoides.

(B) o diagnóstico realizado, fundamentalmente, com base 
na história ocupacional e na radiografia de tórax.

(C) a forte associação com o mesotelioma de pleura.

(D) o aparecimento em trabalhadores com história de ex-
posição ocupacional ao silicone.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um médico do trabalho deseja realizar uma pesquisa para 
verificar se os casos de aplasia medular detectados em 
uma população de um município estão associados ou não 
à presença do fator de risco exposição à radiação ionizan-
te. O teste adequado para verificar a associação entre as 
duas variáveis qualitativas é:

(A) teste do qui-quadrado.

(B) teste t (student).

(C) teste de Morrison.

(D) teste normal.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma  Regulamentadora  n.  32  (NR-32)  classifica  os 
agentes biológicos em:

(A) classe de risco 1: agentes com baixo risco individual 
para o trabalhador e para a coletividade. Tais agentes 
têm moderada capacidade potencial de gerar doen-
ças para as quais existem meios eficazes de trata-
mento, mas não de profilaxia.

(B) classe de risco 2: agentes com baixo risco individual 
para o trabalhador e para a coletividade. Tais agentes 
têm moderado potencial  de gerar  doenças para as 
quais existem meios eficazes de profilaxia, mas não 
de tratamento.

(C) classe de risco 3: agentes com risco individual mode-
rado para o trabalhador e com probabilidade de dis-
seminação para a coletividade. Tais agentes têm po-
tencial capacidade de gerar doenças e infecções gra-
ves ao ser humano, para as quais existem meios efi-
cazes de tratamento, mas não de profilaxia.

(D) classe de risco 4: agentes com risco individual eleva-
do para o trabalhador e com probabilidade elevada 
de  disseminação  para  a  coletividade.  Tais  agentes 
têm potencial capacidade de gerar doenças e infec-
ções graves ao ser humano, para as quais não exis-
tem meios eficazes de tratamento ou profilaxia.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A recomendação adequada a ser dada por um médico do 
trabalho à empresa sobre a organização do  mobiliário do 
escritório, com base na NR-17, é a seguinte:

(A) assentos com altura da superfície superior fixa de 
60 cm.

(B) telas de computadores e teclados fixos para impedir 
que os funcionários os retirem dos padrões estabele-
cidos pelas normas.

(C) borda frontal dos assentos com quinas vivas.

(D) pouca ou nenhuma conformação na base do assento.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame médico ocupacional de retorno ao trabalho deve 
ser realizado, segundo a NR 7,

(A) no dia que antecede o retorno do trabalhador ausente 
por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de 
doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, 
ou por parto.

(B) no dia do retorno do trabalhador às suas atividades 
laborais, desde que o último exame ocupacional te-
nha sido realizado há mais de 90 dias, nas empresas 
de grau de risco 3 e 4.

(C) no dia da volta do trabalhador ausente por período 
igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou 
acidente,  de  natureza  ocupacional  ou  não,  ou  por 
parto.

(D) no dia do retorno do trabalhador às suas atividades 
laborais, desde que o último exame ocupacional te-
nha sido realizado há mais de 135 dias, nas empre-
sas de garu de risco 1 e 2.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O chumbo inorgânico é utilizado na fabricação de pigmen-
tos de plástico e em baterias. O parâmetro biológico utili-
zado para controle biológico da exposição a tal substância 
é a dosagem de

(A) ácido delta-amino-levulínico na urina.

(B) zincoprotoporfirina na urina.

(C) ácido mandélico no sangue.

(D) ácido metílico na urina.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8080, de 1990, define por Saúde do Trabalhador 
um conjunto  de  atividades  que  se  destina  à  promoção, 
proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos traba-
lhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho. Essa lei abrange, então,

(A) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de tra-
balho ou portador de doença profissional e do traba-
lho e/ou doença degenerativa.

(B) participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único  de  Saúde  (SUS),  em  estudos,  pesquisas  e 
avaliação  dos riscos  e  agravos potenciais  à  saúde 
existentes  no  processo  de  trabalho.  As  pesquisas 
não são de competência do SUS.

(C) participação do SUS na normatização, fiscalização e 
controle das condições de produção, transporte, dis-
tribuição de substâncias, de produtos, e de máquinas 
que apresentam riscos  à  saúde do trabalhador em 
empresas públicas. As empresas privadas são regi-
das por normatização à parte.

(D) revisão periódica da listagem oficial de doenças origi-
nadas no processo de trabalho, tendo, na sua elabo-
ração, a colaboração das entidades sindicais.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O perfil  profissiográfico previdenciário (PPP) é um docu-
mento que contém a história profissional do trabalhador re-
lativa, dentre outros, a registros de dados administrativos, 
ambientais e exposição a agentes nocivos. Os dados para 
a elaboração do PPP são obtidos por meio do

(A) FAP

(B) IBMP

(C) LTCAT

(D) DCB

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em situações de doenças mentais relacionadas devido à 
intoxicação por substância utilizada no processo de traba-
lho, alguns procedimentos periciais e administrativos previ-
denciários  fazem-se  necessários.  Desse  ponto  de  vista, 
em caso de

(A) recidiva ou agravamento de sintomas incapacitantes, 
não há necessidade de reabertura, se a CAT (comu-
nicação de acidente de trabalho) anterior já foi aberta.

(B) doença comprovada, não se faz necessária a abertu-
ra de CAT, pois não configura acidente de trabalho.

(C) constatação da incapacidade laborativa e caracteriza-
ção do nexo, concede-se um benefício previdenciário 
denominado “auxílio-doença-acidentário”.

(D) comprovação  de  doença  mental  deve-se  emitir  a 
CAT. A simples suspeita diagnóstica não gera neces-
sidade de emissão, por não haver comprovação cien-
tífica.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
com base no disposto na Norma Regulamentadora (NR) n. 
9, deverá contemplar os riscos físicos, químicos e biológi-
cos. São exemplos de riscos físicos:

(A) fumos metálicos, vibração, calor.

(B) ruído, névoa, poeira.

(C) radiação ultravioleta, calor e poeira.

(D) vibração, raios x e micro-ondas.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Ética Médica apresenta algumas resoluções 
que cercam a prática da Medicina do Trabalho. Tais resolu-
ções definem que o médico do trabalho

(A) deve esclarecer o empregador sobre as condições de 
trabalho que ponham em risco a saúde dos seus fun-
cionários,  não  sendo necessário   comunicar  o  fato 
aos  empregados,  pois  eles  estarão  protegidos  por 
equipamentos de proteção individual (EPI) em suas 
atividades.

(B) deve esclarecer  o paciente sobre as determinantes 
sociais, ambientais ou profissionais de sua doença. 
Quanto à empresa, à qual o trabalhador está filiado, o 
médico deve  informar as doenças apresentadas pelo 
funcionário, em seu processo seletivo.

(C) pode ser perito de empresa em que atue ou tenha 
atuado, desde que esta atuação tenha ocorrido em 
tempo superior a 15 anos. 

(D) pode revelar informações confidenciais obtidas quan-
do do exame médico de trabalhador se o silêncio pu-
ser em risco a saúde dos empregados ou da comuni-
dade.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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