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1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 
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                                                                                                                                                                                          � 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
1. Analise as afirmativas e assinale a alternativa 

VERDADEIRA : 
 

I. A Medicina do Trabalho é a especialidade médica 
que lida com as relações entre homens e 
mulheres trabalhadores e seu trabalho e está 
construída sobre dois pilares: a Clínica e a Saúde 
Pública. 

II. No escopo das responsabilidades do médico do 
trabalho estão incluídas além de outras: a 
mediação de uma interação positiva entre os 
trabalhadores e o seu trabalho; a articulação 
entre as necessidades individuais e coletivas dos 
trabalhadores e as necessidades sociais, 
econômicas e administrativas da produção. 

III. Saúde do Trabalhador é definida como uma área 
da saúde publica que tem por objetivo o estudo e 
a intervenção das relações entre o trabalho e a 
saúde dos trabalhadores, sendo desenvolvida no 
SUS por intermédio dos Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador – CEREST –, que, de 
acordo  com a Portaria MS 2728, são definidos 
como  ambulatórios especializados em saúde 
ocupacional de apoio ao INSS para definição de 
nexo causal. 

IV. O estudo do trabalho é uma competência básica 
requerida de todos os médicos do trabalho, 
independente do local ou área em que exerce a 
especialidade. O conhecimento dos aspectos 
técnicos e organizações do trabalho é essencial 
para que o profissional estabeleça as relações 
com a saúde dos trabalhadores e o meio 
ambiente. 

V. Os exemplos de competência dos médicos do 
trabalho   na atenção integral à saúde dos 
trabalhadores, no plano individual e coletivo são: 
conhecer a legislação brasileira vigente na esfera 
do Trabalho e da Previdência; realizar exames 
médicos contidos  nos PCMSO e aqueles 
considerados avulsos de entidades e empresas 
isentas de realizar o PCMSO; desenvolver 
atividades de promoção e proteção da saúde; e 
diagnosticar e orientar as condutas adequadas às 
doenças relacionadas ao trabalho. 

 
A) V, F, V, V, V 
B) F, F, F, F, F 
C) V, V, V, V, V 
D) V, V, F, V, F 
E) V, F, V, F, F 

2. Assinale a alternativa VERDADEIRA : 
 

A) A Portaria 2728, do Ministério da Saúde, de 11 de 
novembro de 2009, trata das ações em Saúde do 
Trabalhador que  deverão ser desenvolvidas em 
todos os níveis de atenção do SUS, tendo, como 
seu eixo integrador, o CEREST, porta de entrada 
para o atendimento dos trabalhadores informais 
com suspeita de doenças  relacionadas ao 
trabalho 

B) A implantação do NTEP em 2007 pela 
Previdência Social foi um grande avanço no 
diagnóstico de doenças do trabalho e constitui a 
realização de uma  das metas da Política 
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, 
publicada para consulta pública em 2004. 

C) A Portaria 2728, além de autorizar o SUS a 
fiscalizar a aplicação do FAP, estabelece que a 
RENAST deve ser implementada com a  inclusão 
das ações de saúde do trabalhador na atenção 
básica. 

D) Municípios Sentinela serão os primeiros a ter um 
CEREST e  serão definidos a partir de dados 
epidemiológicos, previdenciários e econômicos. 

E) De acordo com a Portaria 2728, todos os estados 
são obrigados a criar um Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador – CEREST –, com 
objetivo de avaliar a saúde dos servidores 
públicos estaduais. 

 
 
3. A Resolução CFM 1488/98 dispõe de normas 

específicas para: 
 

A) Definição de atribuição somente dos médicos de 
trabalho que atendem os trabalhadores. 

B) Definição de atribuição a todos os médicos que 
atendem os trabalhadores. 

C) Definição de atribuição somente aos médicos do 
trabalho que atendem os trabalhadores nas 
empresas onde são contratados. 

D) Definição de atribuição somente aos médicos do 
trabalho de empresas prestadoras de serviços de 
saúde ocupacional. 

E) Definição de atribuição somente aos médicos 
peritos do INSS. 
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4. A Resolução CFM 1810, de 14 de novembro de 
2006, altera a Resolução 1488 de 1998 e estabelece 
que: 

 
A) O médico  de empresa, o médico responsável por 

qualquer programa de controle de saúde 
ocupacional de empresa e o médico participante 
do serviço especializado em Segurança e 
Medicina do Trabalho não  podem atuar como 
peritos judiciais, securitários, previdenciários ou 
assistentes  técnicos, nos casos que envolvam a 
empresa contratante e/ou seus assistidos (atuais  
ou passados). 

B) Para atuarem como peritos judiciais, securitários, 
previdenciários e assistentes técnicos, os 
médicos devem ser cadastrados no INSS e na 
Superintendência Regional do Trabalho, 
recebendo assim uma credencial para isso. 

C) Essa resolução diz respeito à fiscalização do 
exercício do Médico Responsável pela 
elaboração do PCMSO, que não pode ser 
responsável por mais de dois Programas em sua 
cidade. 

D) Em ações judiciais, o prontuário médico, os 
exames complementares ou outros documentos 
poderão ser liberados por solicitação dos 
advogados  das partes, desde que atentem para 
a confidencialidade da informação. 

E)  O  perito-médico judicial não tem obrigação de  
fornecer cópia de todos os documentos 
disponíveis para que os assistentes técnicos 
elaborem seus pareceres, devendo esses 
assistentes solicitarem ao Juiz. 

 
 
5. Uma empresa, cujo CNAE a caracteriza como 

atividade rural, possui  150 trabalhadores e atividade 
permanente na sua propriedade. Considerando os 
riscos dessa atividade para os trabalhadores, marque 
a alternativa CORRETA: 
 
I. O empregador deverá cumprir o que está descrito 

como condições mínimas de segurança e saúde 
no trabalho em normas regulamentadoras 
específicas, denominadas Normas 
Regulamentadoras Rurais, aprovadas pela 
Portaria MTb nº 3.067, de 12/04/1988, que são 
fiscalizadas pelos auditores fiscais do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

II. De acordo com a NRR 2  vigente, a propriedade 
rural com 100 (cem) ou mais trabalhadores é 
obrigada a organizar e manter em funcionamento 
o Serviço Especializado em Prevenção de 
Acidentes do Trabalho Rural – SEPATR. 

III. De acordo com a NRR 3, o empregador rural ou 
equiparado que mantenha vinte e cinco ou mais 
empregados contratados por prazo 
indeterminado, fica obrigado a manter em 
funcionamento, por estabelecimento, uma 
CIPATR. 

IV. Com a publicação em 2005 da  Norma 
Regulamentadora de Segurança e Saúde no 
Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, 
Exploração Florestal e Aquicultura, todas as 
normas regulamentadoras rurais foram 
revogadas, devendo os empregadores somente 
cumprir o que estiver disposto na NR 31. 

V. No caso de a empresa oferecer transporte aos  
trabalhadores, este deve estar em acordo com as 
regras de trânsito e possuir autorização emitida 
pela autoridade de trânsito competente.  

 
A) V, F, V, V, F 
B) F, F, F, V, V 
C) V, F, F, F, V 
D) V, V, V, F, V 
E) F, V, V, F, F 

 
 
6. O nexo técnico previdenciário poderá ser de natureza 

causal ou não, havendo três espécies. O nexo 
técnico profissional ou do trabalho é definido como: 

 
A) O decorrente de acidentes de trabalho típicos ou 

de trajeto, bem como de condições especiais em 
que o trabalho é realizado e com ele relacionado 
diretamente. 

B) Aquele aplicável quando houver significância 
estatística da associação entre o código da 
Classificação Internacional de Doenças – CID -, e 
o da Classificação Nacional de Atividade 
Econômica – CNAE. 

C) Aquele fundamentado nas associações entre 
patologias e exposições constantes das listas A e 
B do anexo II, do Decreto nº 3.048/99. 

D) É aplicável somente para os casos de suspeita 
de doenças do trabalho constantes no Decreto nº 
6.042/07, na lista B, do anexo II, do Decreto nº 
3.048/99. 

E) Não existe nexo técnico profissional ou do 
trabalho e sim nexo técnico por doença 
equiparada a acidente de trabalho ou nexo 
técnico individual. 

 
 
7. Um trabalhador de uma empresa metalúrgica de 

pequeno porte que faz tratamento de superfície 
metálica apresenta um quadro de prurido em abdome 
característico de escabiose, denominada sarna do 
niqueladores. O médico da empresa emite uma CAT 
por doença do trabalho e o afasta por mais de 15 
dias, encaminhando-o ao INSS, que concede ao 
trabalhador o benefício E 91.  
Com relação ao enunciado, assinale a alternativa 
VERDADEIRA : 
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A) Por não se caracterizar como doença do trabalho, 
ele deve cumprir um período de carência 
somente de 6 meses; não lhe é garantido 
estabilidade; e  tem o FGTS depositado em conta 
sem interrupção. 

B) Por ser doença do trabalho, ele não precisa 
cumprir o período de carência; uma estabilidade 
de 12 meses lhe é assegurada, a partir da alta da 
Perícia Médica do INSS; o seu FGTS é 
depositado sem interrupção. 

C) Ele deve cumprir m período de carência de 12 
meses, uma estabilidade de 12 meses lhe é 
garantida, após os 15 primeiros dias de 
afastamento das atividades no trabalho; e não 
recebe o depósito do FGTS.  

D) Não existe diferença de prazo de carência entre 
os benefícios previdenciários, devendo todos 
cumprir o período de estabelecido na legislação, 
mas ele terá uma estabilidade de 12 meses, após 
a alta do médico assistente do segurado, quando 
for por doença profissional, e receberá 50% do 
seu FGTS. 

E) Por ser doença do trabalho, ele não precisa 
cumprir o período de carência; uma estabilidade 
de  12 meses lhe é garantida, a partir da alta da 
Perícia Médica do INSS; e 50% do seu FGTS é 
depositado sem interrupção.  
 

 
8. De acordo com  a  NR 7, o controle de saúde e o 

exame médico periódico para trabalhadores de uma 
empresa de pequeno porte que fabrica bateria para 
carros devem corresponder a: 
 
A) Monitoramento biológico de Plubemia e Ácido 

Delta Amino Levulínico Sanguíneo trimestral e 
exame médico periódico anual. 

B) Em empresas cujo nível de chumbo no ambiente 
esteja dentro dos limites de exposição ambiental 
permitido pela legislação, deve-se somente 
realizar o exame periódico do trabalhador 
anualmente de acordo com o item 7.3.11 da NR7. 

C) Realizar monitoramento biológico avaliando os 
níveis de Plumbemia e Ácido Delta Amino 
Levulínico Uurinário – ALAU –, no mínimo a cada 
seis meses, podendo ser realizado com menos 
tempo a critério do médico do trabalho ou do 
coordenador do PCMSO. 

D) Realizar monitoramento biológico avaliando os 
níveis de Plumbemia e Ácido Delta Amino 
Levulínico Uurinário – ALAU –, no mínimo a cada 
seis meses, podendo ser realizado em até um 
ano a critério do médico do trabalho ou do 
coordenador do PCMSO. 

E) Realizar exame médico semestral somente se os 
trabalhadores foram portadores de uma doença 
renal. 

 
 
 

9. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Considera-se grave e iminente risco toda 

situação de trabalho relacionada à imperícia do 
trabalhador que possa causar acidente do 
trabalho ou doença profissional.  

B) De acordo com  a NR 2, a interdição ou o 
embargo poderá ser requerido pelo Setor de 
Segurança e Medicina do Trabalho da 
Superintendênvcia  Regional do Trabalho - SRT –
, ou da  Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM–, 
pelo agente da inspeção do trabalho ou por 
entidade sindical.  

C) De acordo com a NR 12, que trata de máquinas e 
equipamentos, as vias principais de circulação, 
no interior dos locais de trabalho, e as que 
conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 
1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura 
e ser devidamente demarcadas e mantidas 
permanentemente desobstruídas. 

D) De acordo com a NR 15,  que trata de atividades 
e operações insalubres, a concentração, ou 
intensidade máxima ou mínima, relacionada com 
a natureza da exposição ao agente, não causará 
dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida 
laboral. 

E) De acordo com a NR 15, somente a  eliminação 
ou neutralização da insalubridade por meio de 
medidas de proteção coletiva  determinará a 
cessação do pagamento do adicional respectivo. 

 
 
10. Analise os conceitos epidemiológicos abaixo 

descritos: 
 

I. Capacidade de o agente invadir o organismo 
hospedeiro e ali permanecer, multiplicando-se. 

II. Número de casos de uma determinada doença, 
num determinado tempo, num determinado local.  

III. Gravidade dos efeitos de uma infecção no 
organismo atingido. 

IV. Capacidade de o agente provocar sintomas. 
V. Aumento da frequência de determinada doença, 

durante um período de tempo limitado e com 
significação estatística. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Patogenicidade, prevalência, virulência, 

infectividade e incidência. 
B) Infectividade, prevalência, patogenicidade, 

virulência e incidência. 
C) Suscetibilidade, incidência, patogenicidade, 

virulência e prevalência. 
D) Virulência, incidência, suscetibilidade, 

patogenicidade e prevalência. 
E) Resistência, prevalência, infectividade, 

suscetibilidade e incidência. 
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11. Com relação à notificação de agravos na área de 
saúde do trabalhador, marque a alternativa 
CORRETA:  

   
A) A Portaria nº  777/GM dispõe sobre os 

procedimentos técnicos para a notificação 
compulsória de todos os agravos à saúde do 
trabalhador em rede de serviços de saúde. 

B) De acordo com a Legislação da Previdência 
Social, a CAT – Comunicação de Acidente de 
Trabalho -, é o instrumento oficial no Brasil para 
servir de notificação de todos os acidentes e 
doenças que ocorram com os trabalhadores 
formais e informais. 

C) A Portaria 777/Gm dispõe que devem ser 
notificados por meio de instrumento denominado 
Ficha de Notificação de Acidentes e Doenças do 
Trabalho – FNADT -, todos os casos de 
dermatoses ocupacionais; acidente de trabalho 
fatal; acidente de trabalho com mutilações; 
acidentes do trabalho em crianças e 
adolescentes; e acidente com exposição a 
material biológico. 

D) O Código de Saúde do Estado do Paraná 
estabelece que a notificação de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho deverá ser 
feita, compulsoriamente, pelos serviços de saúde 
públicos e privados, abrangendo todos os 
trabalhadores. 

E) De acordo com a Lei 8213, a CAT deve ser um 
instrumento de notificação somente dos 
acidentes de trabalho típicos e de trajeto. 

 
 
12. Com relação à implementação do sistema de  gestão 

da segurança e saúde no trabalho, analise as 
seguintes afirmativas:  

  
I. Contribui para a melhoria contínua do 

desempenho da SST e prioriza ações de SST por 
meio do gerenciamento de riscos.   

II. Contribui para a melhoria no desempenho 
organizacional por meio de ganhos de 
produtividade decorrentes da melhoria contínua 
nas condições da SST.   

III. Integra um Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde no Trabalho: o treinamento dos 
trabalhadores em Segurança e Saúde, uma 
Política em Segurança e Saúde, Avaliação, 
Controle e Eliminação dos Riscos ocupacionais e 
o Cumprimento da Legislação em Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

IV. Incorpora o PPRA e PCMSO e, com a aplicação 
do SIGSST, diminui do número de acidentes e 
doenças do trabalho.  

 
Marque a alternativa CORRETA:  

 
 
 

A) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  
D) Somente a afirmativa III é falsa.  
E) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 
13. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Trabalhadores que trabalham em turno 

apresentam maior frequência de doenças 
gastrintestinais, doenças cardiovasculares e 
AVC. 

B) Trabalhadores expostos a chumbo inorgânico 
apresentam absorção do metal por vias 
respiratória, dérmica e digestiva. 

C) Os trabalhadores da atividade rural apresentam 
maior incidência de doenças gastrintestinais, 
doenças de pele, câncer de estômago e 
transtorno mental. 

D) Trabalhador exposto a níveis de manganês acima 
do limite de tolerância ambiental pode evoluir em 
poucos meses para uma doença denominada 
“manganismo”, que tem como características 
crises de choro alternadas com crise de riso, 
impotência sexual com aumento da libido. 

E) Trabalhador exposto a zinco pode desenvolver 
uma doença de pele caracterizada como  “lesão 
de olho de pássaro”. 

 
14. Estabeleça relação entre as assertivas, que dizem 

respeito a disfunções psíquico-mentais, e seus 
possíveis agentes causadores. Em seguida, marque 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 
I. Alterações da memória, pensamento, orientação, 

compreensão, julgamento. 
II. Perturbações da consciência, da atenção e 

alucinações. 
III. Alterações da capacidade de aprendizado e de 

concentração (tarefas prolongadas), intensa 
sensação de fadiga, ao executar tarefas mentais 
e dor abdominal. 

IV. Transtorno orgânico de personalidade;  o 
transtorno de personalidade e de comportamento 
decorrentes de doença; lesão; e disfunção 
cerebral. 

 
(___) Brometo de Metila - fumigação de solos/ 

containers para controle de insetos, fungos e 
ratos. 

(___) Chumbo - fabricação de baterias, tintas; 
fundição e laminação; extração de minérios; 
metalurgia.   

(___) Manganês - siderurgia; fabricação: pilhas secas 
e acumuladores, corantes, tintas e fertilizantes. 

(___) Tolueno, manganês, mercúrio e seus 
compostos tóxicos, Sulfeto de carbono. 

 
A) II, III, I, IV 
B) I, II, III, IV 
C) IV, III, I, II 
D) III, II, I, IV 
E) I, II, IV, III 
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15. A perda auditiva induzida por ruído ocupacional é 
usualmente mais severa em: 

 
A) 4000Hz 
B) 1000 Hz 
C) 2000Hz 
D) 6000Hz 
E) 8000Hz 

 
 
16. A exposição a 300 rem (3 Sv) de radiação mais 

provavelmente resultará em qual das seguintes 
alterações? 

 
A) Síndrome neurovascular. 
B) Síndrome gastrointestinal. 
C) Síndrome cradiovascular. 
D) Nenhum efeito fisiológico detectável. 
E) Depressão da medula óssea. 

 
 
17. Óleos de corte são substâncias químicas largamente 

utilizadas nas indústrias mecânicas, com a finalidade 
de se obter melhor rendimento e melhor acabamento 
do material, em operações de corte e de usinagem 
de metais. 
 
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
VERDADEIRA : 

 
A) A etiopatogenia das lesões produzidas por óleos 

de corte está relacionada à obstrução mecânica 
do osteofolicular por fluido de corte e material 
particulado, que impede, dessa forma,  a infecção 
bacteriana. 

B) As erupções acneiformes por óleos de corte 
podem ser foliculite, elaioconiose papulosa, 
elaioconiose pápulo-pustulosa e furunculose. 

C) As dermatites de contato alérgica são as mais 
frequentes devido ao contato com os óleos de 
corte. 

D) As dermatites de contato irritativas são as menos 
frequentes e, quando acontecem, podem ser 
minimizadas com cremes de proteção de boa 
qualidade. 

E) A cronicidade das dermatoses alérgicas, 
provocadas pelo contato com os óleos de corte, é 
o aspecto mais preocupante, pois, depois de 
sensibilizados, produzem recidivas das lesões 
dermatológicas. 

 
 
18. Achados radiológicos específicos da exposição ao 

asbesto incluem: 
 

A) Fibrose pulmonar bilateral. 
B) Nódulos pulmonares. 
C) Derrame pleural. 
D) Calcificação pleural. 
E) Calcificação pleural hiperinsuflação.    

19. Assinale a alternativa VERDADEIRA  com relação à 
pneumoconiose de trabalhadores de minas de carvão 
(pulmão preto). 

 
A) A inalação de antracito (carvão duro) é mais 

perigosa que a inalação de poeira betuminosa 
(poeira maciça).  

B) Ocorrência de fibrose maciça progressiva em 
mais da metade dos mineiros que apresentam 
pneumoconiose. 

C) Grandes partículas de poeira causam, 
geralmente mais formação de cicatrizes que as 
pequenas. 

D) Ela não é observada com poeira de carvão isenta 
de sílica. 

E) Nenhuma das anteriores. 
 
 

20. Qual das seguintes alterações os trabalhadores 
expostos a metilmercúrio (mercúrio orgânico) NÃO 
correm o risco de apresentar? 

 
A) Paralisia cerebral. 
B) Parestesia. 
C) Coma. 
D) Déficits visuais. 
E) Gengivite. 

 
 
21. Com relação à Perda Auditiva Induzida ao Ruído 

Ocupacional, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A duração da exposição, a intensidade do ruído e 

a tonalidade são fatores importantes que 
contribuem para a perda auditiva devido à 
exposição a ruídos, sendo a tonalidade a que 
recebe maior destaque. 

B) Uma das características da PAIR é ser sempre 
neurosensorial e ser geralmente unilateral, 
afetando a orelha que está mais próxima à fonte 
do ruído. 

C) A PAIR reflete a morte lenta e gradual das células 
ciliares do órgão auditivo de Corti da orelha 
interna (cóclea) e geralmente produz perdas de 
até 40 dbNA nas baixas frequências.  

D) Uma das características da PAIR é nunca 
estabilizar, mesmo que o ruído intenso seja 
interrompido. 

E) A PAIR inicia e  predomina nas frequências de 
8000, 2000, 1000 e 500kHz. 

 
 
22. O desenvolvimento de câncer de pulmão  NÃO está 

relacionado à exposição de que agente? 
 

A) Cádmio. 
B) Processamento do alumínio. 
C) Cromo. 
D) Chumbo. 
E) Sílica livre. 
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23. Na exposição crônica, qual das substâncias abaixo 
NÃO está associada ao desenvolvimento de 
sintomas neuropáticos? 

 
A) Mercúrio. 
B) Chumbo. 
C) Arsênico. 
D) Óxido nitroso. 
E) Dióxido de enxofre. 

 
 

24. Qual das seguintes doenças é encontrada quase que 
exclusivamente entre pessoas que trabalharam ou 
foram expostas ao asbesto? 

 
 

A) Mesotelioma pelural. 
B) Carcinoma broncogênico. 
C) Bissinose. 
D) Carcioma de laringe. 
E) Enfisema. 

 
 
25. A exposição prolongada aos cloretos de polivinil na 

produção está associada com cada uma das 
seguintes patologias, EXCETO: 

 
 

A) Doença pulmonar. 
B) Acroosteólise. 
C) Síndrome de Reynaud. 
D) Angiossarcoma do fígado. 
E) Alterações similares às da esclerodermia. 

 
 
26. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Entre as principais causa de câncer de pele está 

a exposição ocupacional ao rádio e a raios 
roentgen. 

B) As radiações ionizantes incluem frequências de 
microondas, de ondas de rádio, campos 
eletromagnéticos de frequência extremamente 
baixa e raios roentgen. 

C) Trabalhar em altitude é um dos fatores que pode 
contribuir para o desenvolvimento de bronquite 
crônica. 

D) Trabalhadores em ambiente com ar condicionado 
podem apresentar esporotricose. 

E) A gota é uma doença metabólica caracterizada 
por ataques recorrentes de artrite aguda. Os 
fatores de risco da gota incluem a exposição ao 
chumbo. 

 
 
27. Qual das afirmações você excluiria por NÃO 

reproduzir a verdade com relação às doenças 
pulmonares causadas pela inalação de partículas de 
sílica cristalina?  

 

A) Elas são algumas das doenças pulmonares mais 
comuns no mundo. 

B) Elas podem ser observadas em pessoas com 
exposições breves e intensas a poeiras de sílica.  

C) As radiografias torácicas podem apresentar 
nódulos pulmonares pequenos e arredondados 
nos campos pulmonares superiores e médios. 

D) Uma radiografia torácica normal exclui o 
diagnóstico de silicose.  

E) Em países industrializados, o cor pulmonale é a 
complicação mais frequente da silicose. 

 
 
28. Qual das atividades abaixo NÃO é fator de risco para 

parto prematuro? 
 

A) Trabalho que se estende além de 40 horas por 
semana. 

B) Bipedestação prolongada (> 4 horas de uma 
vez). 

C) Contração no terceiro trimestre de gestação.  
D) Levantamento de peso repetitivo. 
E) Horário de trabalho noturno. 

 
 
29. Na suspeita de que um paciente apresente um 

quadro de asma ocupacional, que procedimentos 
devem ser adotados para que se firme o diagnóstico 
e se estabeleça o nexo causal? 
 
A) Realizar testes de provocação e radiografia de 

tórax. 
B) Analisar quadro clínico e curva de peak fow 

dentro e fora do trabalho. 
C) Solicitar testes epicutâneos e expirometria. 
D) Realizar testes de provocação e radigrafa de 

tórax. 
E) Solicitar radiografias de seios da face e de tórax. 

 
 

30. Qual é o indicador biológico de efeito mais indicado 
para a avaliação dos trabalhadores expostos a 
chumbo inorgânico? 

 
A) Ácido delta-amino levulinico sanguíneo. 
B) Plumbemia.  
C) Plumburia. 
D) Pluburia pós EDTA. 
E) Ácido delta amino levulinico urinário.  

 
 
31. A patologia ocupacional síndrome de Parkinson se 

relaciona à exposição a: 
 

A) Vibrações e manganês. 
B) Organoclorados e tálio. 
C) Vibrações e mercúrio. 
D) Mercúrio e manganês. 
E) Tálio e manganês. 
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32. Com relação à dorsalgia, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) A prevenção consiste em realizar radiografias da 

colona lombo sacra nos exames admissionais. 
B) O diagnóstico baseia-se fundamentalmente na 

realização de exames complementares que 
confirmem a lesão. 

C) A prevenção das dorsalgias relacionadas ao 
trabalho requer a avaliação e monitoramento das 
condições e dos ambientes de trabalho, incluindo 
os modos como as tarefas são realizadas. 

D) Na suspeita de a patologia  estar relacionada ao 
trabalho, o médico  deve, como primeira medida,  
mudar o trabalhador de setor de função. 

E) As dorsalgias estão entre as queixas mais 
comuns da população geral e, portanto, são 
muito poucos os casos que podem ter relação 
com o trabalho, o que ocorre com mais 
frequência em trabalhadores do setor de saúde-
hospitalar. 

 
 
33. Os limites de exposição são utilizados pelas 

indústrias e órgãos governamentais para descrever a 
quantidade permissível de uma substância química 
tóxica à qual as pessoas podem ser expostas 
ocupacionalmente. Os limites permissíveis de 
exposição são CORRETAMENTE descritos por qual 
das seguintes afirmativas? 
 
A) Foram estabelecidos para a maioria das 

substâncias químicas utilizadas nas indústrias.  
B) Os empregados não são responsáveis pela 

inspeção e amostragem da exposição química. 
C) São baseados levando-se em consideração os 

efeitos agudos, e a longo prazo, de substâncias 
perigosas à saúde dos trabalhadores. 

D) Eles não requerem um sistema de monitorização 
para a avaliação dos níveis de substâncias 
químicas no meio ambiente do trabalhador. 

E) Nenhuma das anteriores. 
 
 

34. No caso de intoxicação por organofosforado, qual 
dos antídotos deve ser utilizado? 

 
A) Dimercaprol. 
B) Atropina e pralidoxima. 
C) Somente atropina. 
D) Somente pralidoxima. 
E) Atropina e acetilcisteína. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A amônia (NH3), absorvida por inalação, 
ocasiona, nos expostos, entre outros efeitos, 
edema pulmonar, espasmo de glote, inibição dos 
reflexos respiratórios. 

B) A bagaçose em sua fase aguda é uma fibrose 
pulmonar extrínseca causada por fungos. 

C) Entre as doenças bucais decorrentes da 
exposição a névoas dos ácidos nítrico, sulfúrico e 
clorídrico, podemos citar câncer de lábio e 
estomatite. 

D) A calcificação de ligamentos e o aumento de 
radiopacidade óssea podem ser consequências 
da exposição a zinco. 

E) Trabalhadores que manipulam manganês, sem 
uso de proteção individual ou coletiva, podem 
apresentar câncer de pulmão em um período de 
latência extremamente curto. 
 
 

36. Qual o indicador biológico que podemos controlar à 
exposição ao n-Hexano? 
 
A) Ciclo-hexanol. 
B) Ácido hipúrico. 
C) Ácido Mandélico. 
D) Ácido metil-hipúrico. 
E) 2,5 hexanodiona. 

 
 
37. Letalidade: 
 

A) É a relação entre o número de óbitos devido à 
determinada causa e o número de pessoas que 
foram acometidas pela doença. 

B) É o quociente entre o número de casos que 
foram a óbito e a incidência da doença. 

C) Mede o impacto dos óbitos de adultos sobre os 
óbitos totais. 

D) É o melhor indicador de saúde de uma 
população. 

E) Pode ser definido como o quociente entre a 
frequência absoluta de óbitos e o número dos 
expostos ao risco de morrer. 

 
 
38. O Controle de Saúde de trabalhadores expostos a 

cádmio deve priorizar? 
 

A) Avaliação renal e pulmonar. 
B) Avaliação pulmonar, renal e pancreática. 
C) Avaliação renal, hepática e pancreática. 
D) Avaliação renal e pancreática. 
E) Avaliação hepática, pancreática e triagem para 

câncer de próstata. 
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39. Assinale a alternativa VERDADEIRA  após analisar 
as afirmativas abaixo: 

 
I. Com relação ao Anexo II da Norma 

Regulamentadora (NR-17), no trabalho de 
teleatendimento, o monitor de vídeo e o teclado 
devem estar apoiados em superfícies com 
mecanismos de regulagem independentes e, 
nesse tipo de trabalho, os níveis de ruído 
aceitáveis para nível de conforto, devem ser de 
até 70 dB(A). 

II. No trabalho de teleatendimento, para prevenir 
sobrecarga psíquica, muscular estática de 
pescoço, ombros, dorso e membros superiores, 
as empresas devem permitir a fruição de pausas 
de descanso e intervalos para repouso e 
alimentação aos trabalhadores.  

III. Para a prevenção das LER/DORT e, 
considerando os conhecimentos de ergonomia, 
as medidas de controle a serem adotadas 
envolvem: o dimensionamento adequado do 
posto de trabalho, equipamentos, condições 
ambientais, organização do trabalho e os fatores 
psicossociais. 

IV. Para que se possa ter uma eficácia no trabalho 
de recuperação do ambiente de trabalho, 
segundo os princípios ergonômicos, é 
fundamental a participação dos trabalhadores. 

V. Quando da  análise da  organização do trabalho, 
devem ser observadas a jornada de trabalho e as 
metas de produção, além da análise dos 
procedimentos estabelecidos descritos. 

 
A) V, V, V, V, V 
B) F, V, F, V, V 
C) F, V, V, V, F 
D) V, F, F, V, V 
E) F, F, V, V, F 

 
 
40. De acordo com a Lei 8213 e outras legislações 

vigentes, as empresas no Brasil devem garantir o 
acesso físico aos locais de trabalho, bem como 
reservar um percentual para a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho. Esse 
percentual correspondente a: 
 
A) 10% de suas vagas, a partir de 1.000 

empregados. 
B) 5 % de suas vagas, considerando 500 a 1000 

empregados. 
C) 7% de suas vagas, a partir de 1500 empregados. 
D) 5% de suas vagas, considerando 300 a 500 

empregados. 
E) 2% de suas vagas, considerando 100 a 200 

empregados.  
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