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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
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. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  

DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
 

11. Considerando as orientações contidas no código de 
deontologia médica do Conselho Federal de Medicina 
do Brasil, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Não é permitido a médico prescrever tratamento 

ou outros procedimentos sem exame direto do 
paciente, salvo em casos de urgência e 
impossibilidade comprovada de realizá-lo, 
devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 
cessado o impedimento. 

B) Mesmo por justa causa, o médico não pode 
abandonar o paciente por ser este portador de 
moléstia crônica ou incurável; deve, sim, 
continuar a assisti-lo ainda que apenas para 
mitigar o sofrimento físico ou psíquico. 

C) O trabalho do médico não pode ser explorado por 
terceiros visando-se ao lucro ou motivado por 
interesses políticos. Exceção é feita para fins 
religiosos. 

D) O médico não deve deixar de reencaminhar ao 
médico assistente o paciente que lhe foi enviado 
para procedimento especializado, sendo optativo, 
na ocasião, fornecer-lhe ou não as devidas 
informações sobre o ocorrido no período em que 
se responsabilizou pelo paciente. 

E) O médico não pode fornecer a outro médico 
informações sobre o quadro clínico do paciente, 
mesmo que não autorizado por este ou por seu 
responsável legal. 

 
 

12. Das atitudes abaixo listadas, qual deve ser exercida 
pelo médico ao preencher a declaração de óbito 
(DO)? 

 
A) Entregar aos familiares a DO assinada sem 

preencher os dados da pessoa falecida. 
B) Preencher a DO sem examinar o corpo e 

constatar a morte. 
C) Utilizar termos vagos para o preenchimento das 

causas de morte, como parada cardíaca ou 
falência de múltiplos órgãos. 

D) Cobrar pela emissão da DO no caso de ausência 
do médico contratado do sistema público para a 
função. 

E) Utilizar um documento da pessoa falecida para o 
preenchimento dos dados de identificação da 
DO. 

 
 

13. Em seu artigo Nº 196, a Constituição Federal define 
que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
Observe o conjunto de afirmações abaixo e assinale 
a alternativa que NÃO condiz com os direitos do 
paciente. 

 
A) Ter respeitada a sua privacidade e integridade 

física, psicológica e moral. Não sofrer 
discriminação de qualquer espécie. Ter 
atendimento adequado às suas necessidades, 
com limitações de ordem burocráticas, funcionais 
ou de tempo. 

B) Ter um serviço público de atendimento à saúde 
de qualidade e sem custos adicionais. Decidir 
livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 

C) Ser atendido incondicionalmente em situações de 
emergência e de urgência. Escolher livremente, 
em qualquer etapa de seu tratamento, o 
estabelecimento de saúde e a equipe médica que 
deseja para efetivar o seu tratamento. Ser 
atendido por profissional capacitado e 
constantemente atualizado. 

D) Estar informado pessoalmente ou por meio de 
seu representante legal sobre seu diagnóstico. 
Consentir, após informação detalhada, com cada 
uma das etapas de seu tratamento. Ter o seu 
prontuário médico corretamente preenchido e de 
livre acesso a sua pessoa ou seu representante 
legal. 

E) Receber laudos médicos quando solicitar. Ter o 
seu segredo médico mantido. Receber reparação 
em caso de dano. 

 
14. A palavra bioética foi cunhada pelo oncologista Van 

Ressenlaer Potter, em 1971, para definir “a ciência 
da sobrevivência e do melhoramento da vida com a 
manutenção da harmonia universal”. Consiste no 
estudo da ética da vida e das consequências que as 
ações de saúde têm sobre os seres humanos. A 
disciplina se ocupa dos conflitos originados pela 
contradição entre o progresso biomédico, acelerado 
nos últimos anos, e os limites e ou fronteiras da 
cidadania e dos direitos humanos.  
Marque a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os princípios da bioética: 
 
 
A) Princípio da justiça, princípio do direito e princípio 

da autonomia. 
B) Princípio da autonomia, princípio da saúde e 

princípio da justiça. 
C) Princípio da beneficência, princípio da autonomia 

e princípio da justiça. 
D) Princípio da beneficência, princípio da saúde e 

princípio da autonomia. 
E) Princípio do direito, princípio da saúde e princípio 

do dever. 
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15. De acordo com o código de ética médica, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) É vedado ao médico deixar de acobertar erro ou 

conduta antiética do médico de sua equipe de 
trabalho. 

B) É vedado ao médico fornecer a um outro médico 
informações sobre o caso clínico do paciente, 
mesmo que autorizado por este ou seu 
responsável legal. 

C) Por decisão da categoria ou por obrigação, o 
médico pode deixar de atender em setores de 
urgência e emergência, mesmo colocando em 
risco a vida de pacientes. 

D) É vedado ao médico permitir ao paciente que 
decida livremente sobre método contraceptivo. 

E) É vedado ao médico desrespeitar o direito do 
paciente de decidir livremente sobre a execução 
de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 
em caso de iminente perigo de vida. 

  
 
 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 

16. Em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde): 
 

I. Está incluída no campo de atuação do SUS a 
saúde do trabalhador. 

II. Dá assistência ao trabalhador vítima de acidente 
do trabalho. 

III. Controla os riscos à saúde no processo de 
trabalho. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta 
D) Apenas a assertiva II está correta. 
E) Apenas a assertiva III está correta. 

 
 

17. O trabalhador na área de saúde se expõe na sua 
atividade diária ao risco biológico: 

 
A) A vacinação para hepatite C deve ser 

administrada em três doses. 
B) A exposição ao vômito representa risco potencial 

de transmissão de hepatite C. 
C) A presença de anti-HBe garante imunidade para 

hepatite B. 
D) A contaminação ambiental com sangue contendo 

HCV representa risco significativo aos 
trabalhadores de saúde. 

E) Sempre que houver exposição ocupacional a 
sangue ou outros fluidos que tragam risco, deve-
se considerar a possível contaminação pelo vírus 
da imunodeficiência humana (HIV). 

 
 

18. O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 
é uma campanha para promover o trabalho seguro, 
saudável e digno. O tema para este ano é “Lugares 
de Trabalho Saudável: Meu Trabalho, Minha Saúde”. 
 
A esse respeito, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Perfil ocupacional descreve o processo de 

trabalho somente das atividades pregressas. 
B) Contaminação ambiental refere-se apenas à 

exposição profissional a substâncias 
patogênicas. 

C) Exposição ocupacional descreve os fatores que 
podem modificar os efeitos das exposições aos 
riscos ocupacionais. 

D) O número de horas trabalhadas durante a 
semana não tem relevância na anamnese 
ocupacional. 

E) Perda de apetite e diarreia são sintomas das 
enfermidades não ocupacionais. 

 
 

19. No diagnóstico das doenças ocupacionais, pode ser 
utilizada a investigação laboratorial. 
 
Considerando os agentes químicos abaixo, assinale 
qual é o encontrado no sangue: 
 
A) Arsêncio. 
B) Cádmio. 
C) Carbamato. 
D) Estireno. 
E) Cromo. 

 
 

20. O técnico em radiologia está mais frequentemente 
exposto a: 
 
A) Radiação eletromagnética. 
B) Fumos metálicos. 
C) Poeiras orgânicas. 
D) Solventes. 
E) Inseticidas. 

 
 

21. Entre as doenças abaixo, assinale aquela que, para 
ser desencadeada, tem o trabalho como causa 
necessária: 
 
A) Doença coronariana. 
B) Varizes dos membros inferiores. 
C) Bronquite crônica. 
D) Transtorno mental. 
E) Silicose. 
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22. No âmbito dos serviços de saúde, o principal 
instrumento para investigação das relações saúde-
trabalho-doença é: 

 
A) Exame radiológico. 
B) Anamnese ocupacional. 
C) Exame de patologia clínica. 
D) Biópsia. 
E) Ressonância magnética. 

  
  
23. Alguns trabalhadores, embora contribuintes do INSS, 

não são cobertos pelo seguro de acidente de 
trabalho. Assinale, entre os trabalhadores abaixo, o 
que se encontra nesta situação: 

 
A) Metalúrgico. 
B) Telefonista. 
C) Empresário. 
D) Estoquista. 
E) Gerente de banco. 
 
 

24. As chuvas torrenciais  no Rio de Janeiro produziram 
alagamentos e inundações. Segundo a Gazeta do 
Povo, em 10/04/2010: “A 1.ª Divisão de Exército 
disponibilizou para Defesa Civil do Estado  cinco 
caminhões para transporte de pessoal com 40 
homens para auxiliar no transporte de material e 
pessoal, um caminhão-baú para transporte de 
material para desabrigados e uma retroescavadeira 
para ajudar na remoção dos corpos”. 
 
A exposição do trabalhador a áreas inundadas 
aumenta o risco de: 
 
A) Leptospirose. 
B) Brucelose. 
C) Malária. 
D) Sarampo. 
E) Raiva. 
  

  
25. Nos trabalhadores da saúde, a soroprevalência de 

HBV (vírus da  hepatite B) é de 2 a 4  vezes maior, e 
a incidência anual é de 5 a 10 vezes maior do que na  
população em geral. 
 
Assinale os marcadores sorológicos de cronificação 
da hepatite B: 
 
A) HBAg e HBeAg. 
B) Anti-Hbs e anti-HBc. 
C) Anti-HBc Igg e anti-HBs 
D) Anti-HBe e anti-HBc total. 
E) HBAg e anti-HBs. 
   
 
 

26. Na assistência a todos os pacientes, Precauções 
Universais, atualmente denominadas Precauções 
Básicas, são medidas de prevenção que devem ser 
utilizadas na manipulação de sangue, secreções e 
excreções e no contato com mucosas e pele não-
íntegra. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A) A aplicação parenteral de medicamentos requer 

uso de capote. 
B) A dissecção venosa profunda requer uso apenas 

das luvas. 
C) Nos procedimentos de endoscopia é necessário 

apenas lavagem de mãos. 
D) O exame de paciente que inclui contato com 

fluidos corporais requer lavagem de mãos e uso 
de luvas. 

E) Nos procedimentos dentários, os óculos de grau 
substituem os óculos de proteção. 
  
  

27. Em relação aos cuidados com materiais          
pérfurocortantes: 

 
A) As agulhas não devem ser entortadas. 
B) As agulhas não devem ser utilizadas para fixar 

papéis. 
C) Lâmina de bisturi, mesmo que estéril, deve ser 

desprezada em recipiente resistente à 
perfuração. 

D) Os recipientes para descarte  devem estar 
próximos ao local de procedimento. 

E) Todas as alternativas acima são verdadeiras. 
 
 

28. No caso de trabalhador da saúde que sofreu acidente 
com agulha contaminada de paciente sabidamente 
HIV positivo, recomenda-se: 

  
A) Iniciar imediatamente a quimioprofilaxia com 

zidovudina. 
B) Iniciar imediatamente a quimioprofilaxia com 

abacavir. 
C) Iniciar imediatamente a quimioprofilaxia com 

efavirenz. 
D) Iniciar imediatamente a quimioprofilaxia com 

raltegravir. 
E) Iniciar imediatamente a quimioprofilaxia com 

estavudina. 
  
 
29. A partir do clássico estudo de Percival Pott, no século 

XVIII, descrevendo o câncer de escroto em 
limpadores de chaminé, inúmeros outros trabalhos 
têm demonstrado uma maior frequência de 
determinadas patologias em grupos populacionais 
específicos. 

 
A esse respeito, considere as seguintes afirmativas e 
depois assinale a alternativa CORRETA: 
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I. Existem níveis seguros de exposição às 
substâncias carcinogênicas. 

II. Os cânceres ocupacionais diferem morfo-
histologicamente dos demais cânceres. 

III. A exposição ao asbesto correlaciona-se com o 
mesotelioma. 

IV. A polimerização do cloreto de vinila, que resulta 
no PVC, correlaciona-se com o agiossarcoma 
hepático. 

  
A) Todas as assertivas são corretas. 
B) Apenas as assertivas I e II  estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
 
30. A contribuição do trabalho, ocupação ou profissão na 

etiologia das leucemias está bem estabelecida. 
 
Sendo assim, assinale um dos agentes etiológicos de 
leucemia em trabalhadores: 
 
A) Infestação pelo Schistosoma hematobium. 
B) Contato com chumbo. 
C) Agrotóxicos clorados. 
D) Radiação solar. 
E) Exposição ao arsênico. 

 
 
31. No tratamento do transtorno do ciclo vigília-sono 

devido a fatores não orgânicos, recomenda-se: 
 

A) A prática de exercícios físicos regulares em 
horários próximos ao início do sono. 

B) Que o início do sono diurno após o trabalho 
noturno seja postergado. 

C) Aumentar o número de horas entre o fim do sono 
e o início do trabalho. 

D) Utilização de medicamentos indutores do sono. 
E) Ingestão de alimentos contendo altos valores 

lipídicos. 
 
 

32. A exaustão emocional, a despersonalização e 
diminuição do envolvimento pessoal no trabalho 
caracterizam: 

 
A) Síndrome do esgotamento profissional. 
B) Síndrome de estresse. 
C) Ansiedade. 
D) Transtorno de humor. 
E) Intoxicação por cádmio. 

 
 
 
 
 

33. Sobre a dermatite irritativa pelo contato com cimento 
molhado, considere as assertivas abaixo e depois 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Apresenta sintomas iniciais de ardência e 

eritema. 
II. Queimaduras mais graves ocorrem quando o 

cimento é mantido junto à pele. 
III. Melhora com esteroides tópicos. 
IV. Melhora quando o trabalhador é afastado do 

contato com o cimento. 
  
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
 
 

34. A lombalgia ocupa lugar de destaque entre as causas 
de absenteísmo ao trabalho, concessão de         
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 
Considerando isso, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O padrão arrastado de dor sugere etiologia 

traumática. 
B) A prevalência da lombalgia é baixa entre 

trabalhadores. 
C) Lombalgia crônica é a dor persistente por três 

meses ou mais. 
D) Uma vez que o trabalho pode ser considerado 

como causa, a avaliação ergonômica é 
desnecessária. 

E) O tratamento fisioterápico não melhora o quadro 
de lombalgia. 

 
  
35. Soldador comparece à  consulta com dor nos olhos, 

hiperemia conjuntival, fotofobia e sem secreções; o 
quadro é diagnosticado como ceratite epitelial. 
Considerando-se isso, assinale a afirmativa 
CORRETA: 
 
A) Esse tipo de injúria decorre de exposição a 

agente químico. 
B) Esse tipo de injúria ocorre após exposição à luz 

ultravioleta. 
C) Esse tipo de injúria não é evitado pelo uso de 

EPI. 
D) Esse tipo de injúria se manifesta imediatamente 

após a exposição. 
E) Esse tipo de injúria não é agravo ocupacional. 
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36. A norma regulamentadora 7 estabelece a 
obrigatoriedade de elaboração e implementação do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO). Considerando-se isso, assinale a 
afirmativa CORRETA: 
 
A) A base do PCMSO é o risco ocupacional. 
B) O PCMSO não inclui a realização de exames 

laboratoriais. 
C) Agentes biológicos não precisam ser 

monitorados. 
D) O PCMSO  não está sujeito à convenção coletiva 

de trabalho. 
E) Para menores de 18 anos é estipulado exame 

médico periódico bianual. 
 
 
37. Em relação ao exame médico periódico, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 
A) A segunda via do atestado de saúde ocupacional 

deverá ser entregue ao trabalhador. 
B) O atestado de saúde ocupacional pode ser 

emitido por qualquer profissional de saúde. 
C) O atestado de saúde ocupacional não pode 

conter os procedimentos aos quais o trabalhador 
foi submetido. 

D) A primeira via do atestado de saúde ocupacional 
deverá ser arquivada na delegacia regional do 
trabalho. 

E) A definição de inapto para a função de forma 
alguma deve constar no atestado de saúde 
ocupacional. 

 
 
38. Quando da ocorrência de doenças ocupacionais, 

considere as assertivas abaixo e depois assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. Deve ser emitida a Comunicação de Acidente de 

Trabalho – CAT. 
II. O trabalhador deve ser afastado da exposição ao 

risco. 
III. Doença ocupacional é agravo de notificação 

obrigatória na rede pública de Curitiba. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas a assertiva II está correta. 
D) Apenas a assertiva III está correta. 
E) Todas as assertivas I, II e III estão corretas. 
  
 

39. A norma regulamentadora 4 estabelece a 
obrigatoriedade de serviços especializados em 
engenharia de segurança e medicina do trabalho. Em 
relação a isso, considere as assertivas a seguir e 
depois assinale a alternativa CORRETA:  

I. O dimensionamento destes serviços está 
relacionado ao risco e ao número de 
trabalhadores. 

II. Estes serviços deverão contar obrigatoriamente 
com médico do trabalho. 

III. Nestes serviços o médico do trabalho é 
essencialmente intervencionista. 

  
Assinale a alternativa CORRETA: 
  
A) Todas as assertivas estão corretas. 
B) Apenas a assertiva I está correta. 
C) Apenas a assertiva II está correta. 
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
E) Apenas a assertiva III está correta. 

  
 

40. A norma regulamentadora 5 estabelece a formação 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA). A respeito disso, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) A Comissão é obrigatória em todos os locais de 

trabalho. 
B) A Comissão compõe-se apenas por 

representantes dos empregados. 
C) O mandato dos membros eleitos tem duração de 

1 ano, permitida reeleição indefinida. 
D) É vetado à CIPA o acesso às comunicações de 

acidente do trabalho. 
E) Os empregados devem promover o treinamento 

dos membros da CIPA. 
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