
CONCURSO PÚBLICO

14. PROVA OBJETIVA

ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SAÚDE
(MÉDICO DO TRABALHO)

INSTRUÇÕES

VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.

PREENCHA, COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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POLÍTICA DE SAÚDE

01. Assinale a opção que contém os órgãos decisórios do SUS 
em nível estadual.

(A) Conselho Nacional de Secretários Estaduais, Conselho 
Estadual de Saúde e Assembleia Legislativa.

(B) Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual de 
Saúde e Comissão Intergestores Bipartite.

(C) Conselho Nacional de Secretários Estaduais, Comissão 
Intergestores Bipartite e Secretaria Estadual de Saúde.

(D) Conselho Estadual de Saúde, Conferência Nacional de 
Saúde e Assembleia Legislativa.

(E) Secretaria Estadual de Saúde, Comissão Intergestores 
Tripartite e Comissão Intergestores Bipartite.

02. Entende-se por ação em saúde do trabalhador no SUS, dentre 
outras,

(A) a assistência ao trabalhador vítima de acidente do trabalho 
ou portador de doença profissional e do trabalho do setor 
privado, somente.

(B) a informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical sobre riscos de acidentes do trabalho, mas não 
sobre o resultado de fiscalizações.

(C) a participação na normatização, fiscalização e controle 
dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições 
privadas, somente.

(D) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer 
ao órgão competente a interdição de máquina, de setor 
de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde 
dos trabalhadores.

(E) a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde somente dos trabalhadores da indústria.

03. Assinale a opção que contém princípios do SUS.

(A) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie e preservação da auto-
nomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral.

(B) Integralidade de assistência e alocação prioritária de 
recursos financeiros aos serviços de emergência.

(C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde e alocação prioritária de recursos humanos aos 
serviços de emergência.

(D) Prioridade aos serviços hospitalares e de alta complexi-
dade e universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência.

(E) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência e prioridade de atenção à 
população de baixa renda.

04. Fazem parte da Reforma Sanitária:

(A) priorizar a atenção primária e retirar do centro do modelo 
de atenção à saúde o papel do hospital e das especialida-
des, bem como concentrar-se no usuário-cidadão como 
um ser humano integral.

(B) humanizar o cuidado aos usuários-cidadãos e organizar 
as ações de saúde, dividindo-as de forma equitativa entre 
as três esferas de governo.

(C) aumentar os cargos de confiança para a gestão em saúde, 
nas três esferas de governo, e articular atividades de saúde 
coletiva com ações de assistência clínica nos serviços de 
atenção básica.

(D) equipar e expandir os serviços de urgência e emergência 
e de referência, implantar o cartão SUS e priorizar os 
centros hospitalares de alta complexidade.

(E) priorizar as decisões da esfera federal, os planos de 
saúde nacionais, com prioridade para os serviços de alta 
complexidade para a população de baixa renda.

05. No Estado de São Paulo, fazem parte da lista de agravos de 
notificação compulsória imediata, dentre outros,

(A) a varíola, a tuberculose e a AIDS.

(B) o tétano acidental, a tuberculose e a esquistossomose.

(C) a sífilis congênita, a hanseníase e a hepatite viral.

(D) a intoxicação por agrotóxico, o sarampo e a malária.

(E) a varíola, a raiva humana e a difteria.

06. Casos suspeitos de Influenza A (H1N1) devem ser imediata-
mente notificados aos órgãos de vigilância epidemiológica

(A) pela sua comprovada agressividade.

(B) por ser agravo inusitado e pelo risco de uma pandemia.

(C) por sua conhecida resistência a qualquer antivírus.

(D) para se planejar em curto prazo uma ação de vacinação 
em massa.

(E) para se intensificar a pesquisa de uma vacina específica.
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07. A programação pactuada integrada

(A) é um documento estadual do SUS que define a aplicação 
de recursos financeiros na adequação da rede assistencial 
às ações de saúde pactuadas, inclusive contemplando a 
necessidade de instalação de serviços de atenção básica 
onde ainda não houver suficiência destes.

(B) é um plano definido entre as esferas federal, estadual e 
municipal de governo, aprovado pelos órgãos legislativos 
das três esferas de governo, visando ao planejamento de 
gastos de recursos do SUS.

(C) define ações de saúde a serem executadas localmente 
entre estados e municípios, com as respectivas respon-
sabilidades físicas e orçamentárias em cada nível de 
atenção, visando à garantia do acesso da população a 
todos os serviços de saúde.

(D) é elaborada pelos estados, que agrupam seus municípios 
em níveis crescentes de complexidade para utilização 
racional dos serviços de saúde.

(E) é o produto da Conferência Nacional de Saúde e aprovada 
pelo Congresso Nacional.

08. Assinale uma ação de prevenção secundária.

(A) Imunização.

(B) Reabilitação profissional.

(C) Exames periódicos.

(D) Moradia adequada.

(E) Aconselhamento genético.

09. Assinale a alternativa que indica o desenho de estudo epi-
demiológico, de baixo custo, adequado à investigação de 
doenças de baixa incidência.

(A) Coorte.

(B) Transversal.

(C) Ecológico.

(D) Caso-controle.

(E) Coorte concorrente.

10. Sobre indicadores de saúde, pode-se afirmar que

(A) o coeficiente de mortalidade infantil é o melhor para se 
avaliarem as condições de vida de uma população, pois 
não é sujeito a distorções.

(B) o coeficiente de mortalidade materna não tem relação 
com a mulher grávida, e sim, com a puérpera.

(C) se devem utilizar vários deles para se avaliarem as con-
dições de saúde de uma população em suas diferentes 
faixas etárias.

(D) o coeficiente de mortalidade geral é o mais confiável 
para se avaliarem causas de morte da população adulta 
jovem.

(E) o coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho é 
facilmente obtido no Brasil.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Segunda-feira (15/09)
O banco de investimento Lehman Brothers, o quarto 

maior dos EUA, entra com pedido de concordata – a maior 
da história do país. A AIG, a maior seguradora do mundo, 
anuncia plano de reestruturação para levantar capital e eleva 
o temor dos mercados.

(Folha de S.Paulo, 28.09.2008)

Esses acontecimentos relacionam-se a uma crise cuja origem 
está

(A) na política de juros altos e restrição de crédito do Tesouro 
americano.

(B) nos gastos excessivos do governo norte-americano na 
guerra do Iraque.

(C) na intervenção desenfreada do governo americano na 
economia.

(D) no mercado imobiliário, com financiamentos até para 
clientes de alto risco.

(E) na valorização dos títulos da dívida pública para o paga-
mento de hipotecas.

12. Em novembro de 2008, foi anunciada a fusão de duas insti-
tuições financeiras brasileiras. Trata-se do

(A) Bradesco e do HSBC.

(B) Banespa e do Santander.

(C) Real e do ABN Amro.

(D) Safra e da Nossa Caixa.

(E) Itaú e do Unibanco.

13. No final de dezembro de 2008 e início de 2009, novos con-
frontos bélicos ocorreram na Faixa de Gaza, envolvendo

(A) libaneses e sírios.

(B) israelenses e palestinos.

(C) indianos e paquistaneses.

(D) russos e chechenos.

(E) turcos e armênios.

14. Durante a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 
agosto de 2008, o governo da China temia a ocorrência de 
manifestações a favor desta região autônoma. No final de 
fevereiro de 2009, turistas estrangeiros foram proibidos de 
visitá-la, antes do 50.º aniversário de uma rebelião fracassada 
contra a China.

Essas informações referem-se à região

(A) de Xangai.

(B) do Tibete.

(C) de Hong Kong.

(D) da Mongólia.

(E) de Taiwan.
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15. Sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal 
Federal confirmou, em março de 2009,

(A) a desocupação, por parte dos índios, das áreas de produ-
ção de arroz.

(B) a presença de tropas militares para a defesa das fronteiras.

(C) a demarcação contínua das terras indígenas, sob certas 
condições.

(D) o direito de fazendeiros e índios às terras que já ocupam.

(E) a necessidade de ilhas territoriais para separar índios de 
brancos.

16. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no início de 
2009, o Produto Interno Bruto brasileiro do quarto trimestre 
de 2008, em relação ao terceiro trimestre de 2008,

(A) diminuiu 11,9%.

(B) cresceu 5,1%.

(C) diminuiu 7,4%.

(D) cresceu 0,5%.

(E) diminuiu 3,6%.

17. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, em abril de 2009, a 
cassação do governador Jackson Lago e do vice Luiz Porto, 
por abuso de poder econômico e político. Lago governava

(A) o Maranhão.

(B) Pernambuco.

(C) a Paraíba.

(D) Roraima.

(E) o Amazonas.

18. Cumprindo promessa de campanha, o presidente norte-
americano Barack Obama anunciou, em abril de 2009,

(A) a permissão para empresas americanas negociarem em 
Cuba.

(B) o fechamento imediato da base e prisão de Guantánamo.

(C) a liberação total de viagens de cubano-americanos para 
a ilha.

(D) o fim do embargo econômico dos EUA a Cuba.

(E) a inclusão de Cuba na OEA, no FMI e no Banco Mundial.

19. A estratégia de desonerações tributárias setoriais explicita a 
aposta do governo no mercado interno como fator de susten-
tação do crescimento econômico durante a crise financeira 
e retração do comércio internacional.

(O Estado de S.Paulo, 18.04.2009)

Como exemplo dessa estratégia, o governo brasileiro deter-
minou, em abril de 2009,

(A) a elevação de impostos sobre materiais de construção, 
como o cimento.

(B) o aumento dos juros pagos aos depósitos nas cadernetas 
de poupança.

(C) a transferência dos recursos do FGTS para a Previdência 
Social.

(D) a redução do IPI sobre alguns eletrodomésticos, como 
fogões e geladeiras.

(E) o corte nas alíquotas de exportação e nas despesas do 
setor público.

20. Palco histórico de conflitos, por conta de grilagem, desma-
tamento e auge e queda do garimpo, (...) vive hoje um acir-
ramento fundiário. O Estado, uma das principais fronteiras 
agropecuárias do país, é alvo da cobiça de grandes grupos, 
o que torna cada vez mais escassas as áreas passíveis de 
desapropriação para reforma agrária.

O efeito prático disso é o aumento (ou a manutenção) dos 
acampamentos. (...)

O conflito de anteontem é apenas mais um, numa extensa lista 
acumulada nos últimos 30 anos. O mais conhecido aconteceu 
13 anos atrás, em Eldorado dos Carajás.

(Folha de S.Paulo, 20.04.2009)

O trecho faz referência ao Estado do

(A) Pará.

(B) Mato Grosso.

(C) Tocantins.

(D) Paraná.

(E) Rio Grande do Sul.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Com base na atual legislação previdenciária, é possível 
afirmar que

(A) é segurado obrigatório da Previdência Social o militar 
destacado oficialmente para prestar serviço em regiões 
de fronteira.

(B) é segurado obrigatório da Previdência Social o brasileiro 
contratado, no Brasil, para trabalhar como empregado em 
uma sucursal de empresa nacional no exterior.

(C) entre os segurados obrigatórios, não se enquadra o em-
pregado doméstico.

(D) todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de 
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS) é obrigatoriamente filiado a 
apenas uma delas.

(E) o dirigente sindical perde o enquadramento no RGPS 
durante o exercício do mandato eletivo.

22. O descumprimento dos preceitos legais e/ou regulamentares 
sobre segurança e saúde do trabalhador do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), constatado por um Agente de 
Inspeção do Trabalho, poderá acarretar a

I. elaboração de um Termo de Notificação;
II. lavratura de um Auto de Infração;

III. aplicação de multa;
IV. interdição definitiva do estabelecimento em caráter irre-

vogável.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) I e II.

(C) I, II e III.

(D) I, II e IV.

(E) II, III e IV.

23. A Norma Operacional de Saúde do Trabalhador do Sistema 
Único de Saúde (NOST/SUS) foi aprovada em Portaria edi-
tada pelo(s)

(A) Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde.

(B) Ministério da Saúde.

(C) Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho 
e Emprego.

(D) Ministério do Trabalho e Emprego.

(E) Ministério da Saúde e Ministério da Previdência Social.

24. A Norma Regulamentadora (NR) específica para as atividades 
e operações insalubres determina que

(A) a máxima exposição diária permissível para um nível de 
ruído contínuo de 88 dB(A) é de 5 horas.

(B) no caso de incidência de mais de um fator de insalubri-
dade, será considerada a média entre os graus máximo e 
mínimo para efeito do acréscimo salarial.

(C) a exposição ocupacional a baixos níveis de iluminamento 
caracteriza insalubridade de grau mínimo.

(D) a exposição ocupacional ao calor em regime de trabalho 
intermitente descaracteriza a insalubridade.

(E) não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 
115 dB(A), mesmo para indivíduos adequadamente 
protegidos.

25. O empregador poderá contratar médico de outra especialidade, 
que não a de Médico do Trabalho, para coordenar o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), quando

(A) todos os trabalhadores da empresa forem do gênero 
feminino.

(B) quando a empresa estiver classificada em grau de risco 
zero.

(C) quando a empresa contar com até 10 empregados.

(D) inexistir médico do trabalho na localidade onde está 
instalada a empresa.

(E) fizer parte do acordo coletivo com o sindicato da cate-
goria dos empregados.

26. O Quadro I da Norma Regulamentadora (NR) 7 contém parâ-
metros para controle biológico da exposição a alguns agentes 
químicos. No caso da exposição ocupacional ao tolueno, o 
indicador biológico a ser dosado é o ácido

(A) mandélico na urina.

(B) metil-hipúrico na urina.

(C) hipúrico no sangue.

(D) tricloroacético no sangue.

(E) hipúrico na urina.

27. Segundo a NR-9, a avaliação do desenvolvimento do Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve ocorrer

(A) trimestralmente.

(B) semestralmente.

(C) pelo menos uma vez ao ano.

(D) apenas quando houver notificação do inspetor do MTE.

(E) apenas quando ocorrer mudança no processo produtivo.
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28. Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), prevista na NR-5, é correto afirmar que

(A) todos os seus membros são representantes dos empregados.

(B) tem como uma das suas atribuições requisitar à empresa 
as cópias das Comunicações de Acidentes de Trabalho 
(CAT) emitidas.

(C) o presidente da CIPA é escolhido pelos empregados.

(D) o mandato de seus membros tem a duração de 2 anos.

(E) os seus membros devem ter filiação sindical.

29. Entre as medidas para controle dos riscos ocupacionais, 
assinale aquela cuja eficácia está relacionada ao grau de 
cooperação dos trabalhadores.

(A) Controle do risco na fonte emissora.

(B) Controle do risco na trajetória, entre a fonte e o receptor.

(C) Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI).

(D) Redução do tempo de exposição ao risco.

(E) Redução do absenteísmo.

30. Considerando a utilização de cores na Segurança do Trabalho, 
é correto afirmar que

(A) o preto não é empregado como cor padronizada em 
Segurança do Trabalho.

(B) as cores padronizadas nos locais de trabalho apenas 
indicam onde estão os equipamentos de segurança.

(C) o vermelho é usado por ser de alta visibilidade se com-
parado ao amarelo.

(D) a cor vermelha não deverá ser usada na indústria para 
assinalar perigo.

(E) a utilização de cores dispensa o emprego de outras formas 
de prevenção de acidentes.

31. Nos locais de trabalho cumprem-se normas referentes à pro-
teção contra incêndios. Assim,

(A) as portas de entrada/saída de um estabelecimento poderão 
ser fechadas a chave durante as horas de trabalho.

(B) as portas de emergência só poderão ser fechadas pelo 
lado externo fora do horário de trabalho.

(C) as portas giratórias serão permitidas em áreas de comu-
nicação interna.

(D) para manter os corredores de fuga desimpedidos, os 
extintores deverão estar localizados nas paredes das 
escadas.

(E) a água nunca será empregada no combate ao fogo quan-
do este ocorrer em equipamentos elétricos energizados, 
salvo quando se tratar de água pulverizada.

32. O médico do trabalho adotou, nos exames periódicos, o con-
trole biológico e o Índice Biológico Máximo Permitido para 
a concentração de carboxihemoglobina no sangue. Ele está 
preocupado com a exposição ao

(A) monóxido de carbono.

(B) dióxido de carbono.

(C) vapor de solvente anidro.

(D) ácido cianídrico.

(E) ácido muriático.

33. O trabalhador do setor de máquinas apresenta ao Médico 
do Trabalho uma audiometria cujo limiar de via aérea é de 
35 dBNA entre as frequências de 500Hz e 4000Hz. A conduta 
correta será

(A) solicitar a radiografia da mastoide.

(B) encaminhá-lo para avaliação do potencial evocado.

(C) pedir o teste audiométrico para a via óssea.

(D) afastá-lo imediatamente do trabalho.

(E) recomendar o uso permanente de dosímetro durante a 
jornada de trabalho.

34. Quando no trabalho existe a exposição às radiações eletro-
magnéticas, o Médico do Trabalho deve saber que

(A) se forem não ionizantes, as mais perigosas são as radia-
ções beta.

(B) se forem ionizantes, as radiações alfa têm menor poder 
de penetração que as radiações gama.

(C) consideram-se como efeitos biológicos somáticos apenas 
aqueles que se transferem para as gerações futuras do 
receptor.

(D) o efeito, no caso das micro-ondas, é a ionização e con-
sequente alteração na condutividade elétrica da estrutura 
atingida.

(E) se for o raio laser, a preocupação com a proteção deve 
estar direcionada para o aparelho reprodutor e suas cé-
lulas germinativas.

35. Assinale a alternativa com a associação correta.

(A) Síndrome do Desfiladeiro Torácico e sinal de Tinel po-
sitivo.

(B) Tendinite do tendão supraespinhoso e teste de Jobe po-
sitivo.

(C) Síndrome do Túnel do Carpo e parestesias na porção 
medial do 5.º quirodáctilo.

(D) Doença de De Quervain e sinovite estenosante dos ten-
dões flexores do punho.

(E) Cisto sinovial e localização mais frequente na face ventral 
do punho.
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36. Assinale a alternativa correta.

(A) Na adoção de escalas para o trabalho em turnos, o sentido 
ideal é o anti-horário.

(B) O melhor sistema de proteção para o trabalho em turnos 
é a escala de 12 por 48 horas.

(C) Queixas de irritabilidade, lentidão no pensamento e nas 
reações, transtornos do humor, do sono e do apetite, 
além de dores epigástricas crescentes, podem decorrer 
do trabalho em regime de turnos.

(D) A introdução de pausas não é um expediente recomen-
dado para o trabalho noturno.

(E) Chamam-se sincronizadores os medicamentos especí-
ficos para indução ao sono diário em trabalhadores de 
turnos de revezamento.

37. Houve um caso de dermatite de contato. É correto afirmar 
que

(A) o níquel está afastado como causa desencadeante, se for 
alérgica.

(B) não se deve à exposição ao cimento, se for irritativa.

(C) tem grande probabilidade de ser alérgica, pois esta forma 
clínica é a mais comum entre as dermatites de contato.

(D) a inalação pode ser descartada como via de entrada nesse 
tipo de doença ocupacional.

(E) o médico deve, obrigatoriamente, pensar no dicromato de 
potássio, se o trabalhador está ligado à construção civil.

38. Ao manusear uma agulha de injeção, utilizada em um paciente 
em atendimento no pronto-socorro, o técnico de enfermagem 
feriu-se na palma da mão. Assinale, dentre os fatores de risco 
citados, o que é relevante para a definição do procedimento 
a ser adotado.

(A) O comprimento da agulha utilizada.

(B) O estado de imunização do técnico contra o vírus da 
hepatite C.

(C) O técnico ser portador de alguma doença crônica.

(D) A profundidade do ferimento perfurante.

(E) A idade do técnico acidentado.

39. Diante de um trabalhador com suspeita clínica de asma, pode-
se recorrer

(A) à radiografia de tórax para o diagnóstico de asma alérgica.

(B) à espirometria para o diagnóstico diferencial com a 
doença pulmonar obstrutiva crônica.

(C) às medidas seriadas de pico de fluxo expiratório para 
determinar o nexo com o trabalho.

(D) ao estudo do lavado brônquico para identificar os clás-
sicos monócitos sensibilizados.

(E) ao teste de bronco-provocação para afastar o diagnóstico 
de asma relacionada ao trabalho.

40. Considere as seguintes especificidades de um estudo epide-
miológico:

I. determina a razão de chances (OR);
II. define o número de casos novos e o risco relativo;

III. requer, inicialmente, um elevado número de pessoas cujo 
acompanhamento se dá por longo tempo;

IV. a definição da população deve ser independente da expo-
sição e/ou doença;

V. no momento do estudo, já ocorreram a exposição e a 
doença;

VI. não varia com o tamanho e as características da população 
exposta.

Será denominado como estudo de caso-controle quando 
incluir apenas as afirmativas

(A) I e III.

(B) I e V.

(C) I, IV e V.

(D) II, III e VI.

(E) II, IV e V.

41. Um programa de vigilância à saúde dos trabalhadores

(A) inclui a intervenção sobre o ambiente, o processo e as 
condições de trabalho.

(B) deve estar desvinculado do SESMT, para ser efetivo.

(C) restringe-se à etapa de caracterização dos agravos rela-
cionados com o trabalho.

(D) tem como único objetivo identificar os fatores de risco 
e as cargas de trabalho.

(E) destina-se a controlar os acidentes do trabalho típicos e 
suas consequências materiais.

42. O Médico do Trabalho está realizando os exames médicos 
periódicos nos quais

I. realiza o exame clínico;
II. solicita alguns testes e exames complementares direcio-

nados ou não para os riscos presentes no ambiente de 
trabalho;

III. institui ou encaminha o trabalhador para o tratamento dos 
transtornos de saúde detectados nos exames;

IV. atualiza a cartilha de vacinação do trabalhador.

Assinale os procedimentos que equivalem à fase de rastrea-
mento de um Programa de Promoção de Saúde.

(A) I e II, apenas.

(B) II e IV, apenas.

(C) III e IV, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

(E) I, II e IV, apenas.
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43. Assinale a alternativa que contém um exemplo de promoção 
da saúde compatível com o 1.º estágio da prevenção.

(A) Lei voltada à redução ou eliminação de poluentes atmos-
féricos.

(B) Realização de radiografia do tórax em trabalhadores 
expostos a poeiras fibrogênicas.

(C) Quimioprofilaxia nos casos de ferimentos pérfuro-
cortantes em trabalhadores da área da saúde.

(D) Dosagem de carboxihemoglobina como indicador bio-
lógico da exposição ao diclorometano.

(E) Dosagem periódica do colesterol sanguíneo.

44. Considere as duas colunas apresentadas a seguir para es-
tabelecer uma associação. A coluna numerada à esquerda 
contém vacinas recomendadas para programas de vacinação 
ocupacional. Preencha a coluna da direita com os números 
correspondentes às características a elas relacionadas.

(1) contra o tétano
( ) para alguns profissionais é 

recomendado o esquema de pré-
exposição.

(2) contra a hepatite B ( ) tem validade por 10 anos.

(3) contra a raiva ( ) a dTpa deve ser evitada no 
1.o trimestre da gravidez.

(4) contra a varicela
( ) indicada para profissionais de 

saúde que assistem pacientes 
imunodeprimidos.

(5) contra a febre amarela
( ) repetir o esquema de vacinação 

quando a sorologia for negativa 
após a 3.a dose.

Assinale a alternativa com a ordem numérica correta, de 
cima para baixo.

(A) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

(B) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.

(C) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

(D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

(E) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.

45. O trabalhador foi levado ao ambulatório, pelos colegas, com a 
informação de que foi atingido nos olhos por uma substância 
química. O primeiro procedimento adotado pelo médico foi

(A) aplicar uma substância neutralizante.

(B) aplicar o tamponamento para diminuir a exposição à 
luminosidade.

(C) não intervir, para evitar o agravamento, e encaminhá-lo 
imediatamente ao oftalmologista.

(D) lavar os olhos do trabalhador, abundantemente.

(E) solicitar ao setor de trabalho a identificação precisa da 
substância envolvida no acidente, antes de qualquer 
intervenção.

46. Em se tratando de perícias médicas, é correto afirmar que

(A) caso o perito não possa apresentar o laudo dentro do 
prazo determinado, o juiz conceder-lhe-á prorrogação, 
após solicitação, restrita a 3 vezes.

(B) o prazo para entrega do laudo elaborado pelos assistentes 
técnicos é de 20 dias.

(C) o juiz decide baseado no laudo do perito por ele indicado.

(D) compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes.

(E) a perícia visa ao convencimento das partes.

47. Analise as assertivas seguintes.
I. Perito médico judicial é aquele designado pela autoridade 

judicial ou policial.
II. Assistente técnico é o médico que assiste as partes em 

litígio.
III. É dever do perito médico de instituições previdenciárias 

e seguradoras subsidiar tecnicamente a decisão para a 
concessão de benefício.

IV. Aos médicos do trabalho que atuam em empresas não 
cabe responsabilidade solidária com o empregador.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e IV.

(E) I, II e III.

48. Para os trabalhadores vinculados à Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), a concessão de aposentadoria por invalidez 
dependerá da verificação da condição de incapacidade, me-
diante um exame

(A) médico pericial a cargo da Previdência Social.

(B) do médico do trabalho da empresa vinculante.

(C) do médico assistencial emissor de um relatório consubs-
tanciado.

(D) de junta médica de membros do MTE.

(E) do médico do trabalho da Fundacentro, validado por mé-
dico do sindicato da categoria do trabalhador em análise.
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49. O fornecimento de laudo médico ao paciente

(A) é vedado ao médico quando o diagnóstico envolve doença 
de caráter terminal.

(B) em ambiente hospitalar só pode ser emitido com autori-
zação do Diretor Clínico.

(C) está sempre condicionado ao pedido formal de autoridade 
judiciária.

(D) é permitido para os casos de encaminhamento ou trans-
ferência para fins de continuidade de tratamento.

(E) não é permitido se a informação indicar risco para outras 
pessoas além do paciente.

50. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente,  
as lacunas do texto.

Segundo o artigo 11 do Código de Ética Médica: O médico 
 manter sigilo quanto às informações confidenciais 

de que tiver conhecimento no desempenho de suas funções. O 
mesmo  ao trabalho em empresas,  nos casos 
em que seu silêncio prejudique ou ponha em risco a saúde do 
trabalhador ou da comunidade.

(A) nem sempre deve ... se aplica ... principalmente

(B) não deve ... se aplica ... exceto

(C) deve ... não se aplica ... mesmo

(D) poderá ... não se aplica ... principalmente

(E) deve ... se aplica ... exceto







