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SÃO PAULO TURISMO 
 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2009  
 
PROVAS OBJETIVAS – MÉDICO DO TRABALHO 
  
     
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta. 
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de prova. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de 
impressão será aceita depois de iniciar a prova.    
 
4. Sua prova tem 50 questões, com quatro alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta, correspondente a alternativa de sua escola, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou rasuradas ou 
marcadas diferente do modelo estabelecido no cartão-resposta serão anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se tiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma 
interferência.  
 
8. A prova será realizada, com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva, o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova 1h após o início da mesma, sob 
pena de ser excluído do concurso. 
 
10. O candidato somente poderá levar o caderno de prova após 1h30min. do início da mesma. 
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartão-resposta, preenchido e assinado, ao fiscal 
de sala. 
     
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta preenchidos e o material de prova não utilizado. 
Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando o encerramento dos trabalhos. 
 
 
 
 
BOA PROVA! 
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QUESTÕES OBJETIVAS – MÉDICO DO TRABALHO 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
01. Em relação à organização da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), é incorreto 
afirmar que: 
a) os representantes dos empregadores serão por eles designados. 
b) os representantes dos empregados serão eleitos em escrutínio aberto. 
c) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma re-eleição. 
d) o empregador designará o presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão o vice-
presidente. 
 
02. Em relação ao funcionamento da CIPA, é correto afirmar que: 
a) terá reuniões ordinárias quinzenais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. 
b) as reuniões ordinárias serão realizadas fora do expediente normal da empresa. 
c) a vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por nova eleição. 
d) as decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. 
 
03. Conforme o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, a avaliação clínica deve ser 
realizada: 
a) periodicamente, a cada 24 (vinte e quatro) meses, para menores de 18 (dezoito) anos de idade. 
b) no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 60 (sessenta) 
dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.   
c) a cada 12 (doze) meses ou intervalos menores em portadores de doenças crônicas. 
d) até 30 (trinta) dias após a data de mudança de função. 
 
04. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos 
de conforto, exceto: 
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. 
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. 
c) borda frontal quadrangular. 
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção de região lombar. 
 
05. Em locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constantes (salas de controle, laboratórios, escritórios), são recomendadas as seguintes 
condições de conforto, exceto: 
a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO. 
b) índice de temperatura efetiva entre 23 e 26°C. 
c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s. 
d) umidade relativa do ar não inferior a 40%. 
 
06. No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores de teleatendimento/telemarketing, os 
empregadores devem implementar medidas como as que se seguem, exceto: 
a) redução da jornada de trabalho. 
b) modelos de diálogos que favoreçam micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador.  
c) redução do ruído de fundo. 
d) estímulo à ingestão frequente de água potável. 
 
07. O ruído pode ser visto como o risco de agravo à saúde que atinge maior número de 
trabalhadores. Qual é o limite de tolerância pra ruído contínuo ou intermitente em uma jornada diária 
(8 horas) de trabalho? 
a) 80 dB 
b) 85 dB 
c) 90 dB 
d) 95 dB 
 
08. Quais são os agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e 
inspeção no local de trabalho? 
a) éter etílico, mercúrio, hidrocarbonetos. 
b) amônia, cloro, silicatos. 
c) clorofórmio, metanol, óxido nítrico. 
d) ácido clorídrico, chumbo, arsênico. 
 
09. É considerado insalubridade de grau máximo, trabalho ou operações realizadas em, exceto: 
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a) hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação. 
b) coleta de lixo urbano. 
c) galerias e tanques de esgotos. 
d) contato com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas. 
 
10. Os acidentes de trabalho podem ser classificados em, exceto: 
a) os que levam ao afastamento temporário ou permanente do trabalhador. 
b) os que provocam dano e/ou perda patrimonial da empresa. 
c) doenças profissionais, quando produzidas ou desencadeadas pelo exercício da atividade laboriosa, como 
as lesões por esforço repetitivo e o estresse. 
d) os caracterizados por pequenas escoriações ou lesões que requerem apenas primeiros socorros, 
levando ao afastamento da rotina de trabalho. 
 
11. Burnout é um estado de esgotamento físico, emocional e mental causado por estresse 
prolongado. O assédio moral ou psicológico é o agente causal de estresse e de burnout. Tal assédio 
é constituído por, exceto:  
a) acidente de trabalho. 
b) competitividade feroz. 
c) risco de desemprego. 
d) ritmo de trabalho excessivo. 
 
12. O campo de atuação da Medicina do Trabalho é amplo. De modo esquemático, pode-se dizer que 
o exercício da especialidade tem como campo preferencial, exceto: 
a) os espaços do trabalho ou da produção. 
b) a rede pública de serviços de saúde, no desenvolvimento de quaisquer ações de saúde. 
c) a atividade docente na formação e capacitação profissionais. 
d) a atuação junto ao Sistema Judiciário, como perito judicial.  
 
13. Em relação ao trabalho noturno, é incorreto afirmar: 
a) os trabalhadores noturnos, frequentemente, tem um mau estado geral de saúde. 
b) não só é prejudicial à saúde do trabalhador, mas também perturba a vida social e afetiva. 
c) para amenizar os problemas do trabalho noturno, recomenda-se diminuir a jornada diária e melhorar a 
remuneração. 
d) pesquisas revelam um nítido aumento, principalmente, das doenças cardiovasculares e perturbações 
nervosas. 
 
14. Em relação à Segurança e Medicina do Trabalho, não cabe ao empregador: 
a) cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. 
b) instruir os empregados, por meio de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de 
evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. 
c) promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. 
d) adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente. 
 
15. Em relação às medidas preventivas de Medicina do Trabalho, é incorreto afirmar: 
a) outros exames complementares poderão ser exigidos para apuração da capacidade física e mental do 
empregado. 
b) o Ministério da Saúde estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a 
periodicidade dos exames médicos. 
c) o empregador manterá no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros 
médicos. 
d) o resultado dos exames médicos será comunicado ao trabalhador. 
 
16. Em relação à iluminação e ao conforto térmico dos locais de trabalho, é incorreto afirmar: 
a) em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação natural ou artificial. 
b) a iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar ofuscamento, reflexos 
incômodos, sombras e contrastes excessivos. 
c) a ventilação artificial pode ou não ser estabelecida quando a natural não preencher as condições de 
conforto térmico. 
d) as condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos limites 
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. 
 
17. Em relação a máquinas e equipamentos, é incorreto afirmar: 
a) os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas. 
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b) as máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se 
fizerem necessários para a prevenção de acidentes de trabalho. 
c) as caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão deverão dispor de válvulas e 
outros dispositivos de segurança. 
d) as caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança, por engenheiro ou empresa 
especializada. 
 
18. O exercício do trabalho em condições insalubres de grau máximo assegura a percepção de 
adicional de, em relação ao salário mínimo da região: 
a) 40% 
b) 30% 
c) 20% 
d) 10% 
 
19. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de, em relação 
ao salário-base: 
a) 40% 
b) 30% 
c) 20% 
d) 10% 
 
20. Qual é o peso máximo que um empregado pode remover individualmente (com exceção da 
remoção por tração ou impulsão), ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do 
menor e da mulher? 
a) 65 Kg 
b) 60 Kg 
c) 55 Kg 
d) 50 Kg 
 
21. Em relação aos agentes nocivos prejudiciais à saúde e integridade física do trabalhador, é 
incorreto afirmar que: 
a) a relação dos agentes biológicos, químicos e físicos prejudiciais à saúde do trabalhador será definida 
pelo Poder Executivo. 
b) a empresa deve manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no 
ambiente de trabalho. 
c) a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário 
emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido somente 
por médico do trabalho. 
d) no laudo técnico deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva e 
individual. 
 
22. Em relação ao auxílio doença, é correto afirmar: 
a) o auxílio-doença será devido a qualquer segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho. 
b) o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo quinto dia do afastamento da 
atividade. 
c) o auxílio-doença consistirá de uma renda mensal correspondente a 81% (oitenta e um) do salário de 
benefício. 
d) o segurado empregado em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa como licenciado. 
 
23. Em relação à habilitação e à reabilitação profissional, é incorreto afirmar: 
a) a reabilitação profissional compreende, além do fornecimento de prótese, órtese e instrumentos de 
auxílio para locomoção, a reparação e a substituição dos mesmos. 
b) a empresa com mais de 50 (cinquenta) empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% de seus 
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas. 
c) a dispensa de trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado só poderá ocorrer após a contratação de 
substituto de condição semelhante. 
d) a reabilitação profissional compreende também o transporte do acidentado do trabalho, quando 
necessário. 
 
24. Em relação a acidente de trabalho, é incorreto afirmar: 
a) ato de agressão por terceiro é considerado acidente de trabalho, ocorrido durante o horário e no local do 
trabalho. 
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b) é considerada agravação ou complicação do acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de 
outra origem, se associe ou se superponha às consequências da anterior. 
c) o acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho, em consequência de desabamento, 
inundação e incêndio. 
d) também é considerado acidente de trabalho quando ocorre em viagem para estudo ou capacitação 
profissional, financiada pela empresa. 
 
25. Em relação à incapacidade laborativa, é incorreto afirmar: 
a) considera-se incapaz para o trabalho aquele que executar a profissão com risco de vida para si ou para 
terceiros ou com risco de agravamento da lesão ou da doença.  
b) o Instituto Nacional de Seguro Social define os tipos de incapacidade como sendo total ou parcial, 
temporária ou indefinida, uni, multi ou oniprofissional. 
c) usa-se como ponto comparativo para a definição da incapacidade a média da coletividade de outras 
profissões. 
d) a incapacidade exigida para recebimento de benefícios acidentários é a total, pelo menos num primeiro 
momento. 
 
26. Em relação a acidente de trabalho, é incorreto afirmar: 
a) a empresa deverá comunicar à Previdência Social até o segundo dia útil seguinte ao da ocorrência. 
b) dessa comunicação receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que 
corresponde a sua categoria. 
c) na falta de comunicação da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a 
entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública. 
d) a comunicação do acidente por terceiros não exime a empresa de responsabilidade pela falta de 
cumprimento do disposto na lei. 
 
27. Em relação aos deveres e obrigações dos profissionais de saúde ocupacional, é incorreto 
afirmar: 
a) os profissionais de Medicina do Trabalho devem contribuir para informar aos trabalhadores sobre riscos 
ocupacionais a que estão expostos, não omitindo nenhum fato, e enfatizando as medidas de prevenção. 
b) informações de caráter geral sobre a capacidade de trabalho no que se refere às condições de saúde ou 
sobre prováveis ou potenciais efeitos adversos sobre a saúde (do candidato) podem ser providas ao 
empregado, após o consenso informado do trabalhador em questão. 
c) no caso de recusa ou desinteresse da empresa em tomar as providências adequadas para remover uma 
condição de risco excessivo, os profissionais de Medicina do Trabalho devem imediatamente expressar sua 
preocupação, por escrito, à Delegacia Regional do Trabalho.  
d) os profissionais de Medicina do Trabalho devem manter independência profissional completa e observar 
as regras de confidencialidade na execução de suas funções. 
 
28. Em relação ao Programa de Conservação Auditiva (PCA), é incorreto afirmar: 
a) é um conjunto de medidas coordenadas, que tem por objetivo impedir que determinadas condições de 
trabalho provoquem a deterioração dos limites auditivos. 
b) este programa é direcionado a ações que previnem as perdas auditivas induzidas por ruído, agentes 
químicos, radiações ionizantes e outros agentes. 
c) envolve a atuação de uma equipe multidisciplinar, pois se fazem necessárias medidas de Engenharia, 
Medicina, Fonoaudiologia, Treinamento e Administração. 
d) o reconhecimento das fontes de ruído pode ser realizado por meio de avaliação instrumental do ambiente 
de trabalho à análise dos exames audiométricos dos trabalhadores expostos. 
 
29. Em relação ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), é incorreto afirmar que:  
a) é todo dispositivo de uso individual, da fabricação nacional, destinado a proteger a saúde e a integridade 
física do trabalhador. 
b) a empresa é obrigada a fornecer ao empregado gratuitamente. 
c) o EPI deve ser adequado ao risco e ser entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento. 
d) trata-se da NR6 (Norma Regulamentadora). 
 
30. Escolha a alternativa correta sobre equipamentos de segurança: 
a) cinto de segurança modelo paraquedista em nylon deve ser usado sempre que a atividade realizada for 
acima de 1,8 m de altura do piso. 
b) óculos para solda tonalidade cinco devem ser usados em todos os serviços de solda. 
c) luvas de raspa de couro são usadas em serviços que não ofereçam risco de corte nas mãos. 
d) capacetes devem ser utilizados dentro das casas de máquinas, mesmo com as máquinas desligadas.  
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31. A Norma Regulamentadora Urbana NR7 refere-se a: 
a) serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. 
b) programas de controle médico de saúde ocupacional. 
c) equipamentos de proteção individual EPI. 
d) comissão interna de prevenção de acidentes CIPA. 
 
32. A legislação de segurança do trabalho brasileira considera como riscos ambientais: agentes 
físicos, químicos e biológicos. Em relação aos agentes químicos, escolha a alternativa correta: 
a) são aqueles decorrentes de processos e equipamentos produtivos. 
b) são aqueles oriundos da manipulação, transformação e modificação de seres vivos microscópicos. 
c) podem ser gases e vapores.  
d) podem ser ruídos e vibrações. 
 
33. É correto afirmar sobre os objetivos intermediários do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, estabelecido na NR9, exceto: 
a) criar mentalidade preventiva em trabalhadores e empresários. 
b) rastrear e diagnosticar agravos à saúde relacionados ao trabalho. 
c) promover a conscientização em relação a riscos e agentes existentes no ambiente de trabalho. 
d) desenvolver uma metodologia de abordagem e análise das diferentes situações do ambiente de trabalho.  
 
34. Em relação à classificação dos acidentes de trabalho, é incorreto afirmar: 
a) o acidente sem afastamento, por não ser de muita importância, não necessita ser anotado em relatório. 
b) acidente com afastamento é quando o empregado retorna à sua função depois de um dia a um ano sem 
redução da capacidade de trabalho. 
c) incapacidade permanente parcial é a redução da capacidade de trabalho que se prolongue de um dia ou 
um ano após o acidente. 
d) morte também é considerada como acidente de trabalho. 
 
35. O chumbo é agente causal de uma doença profissional denominada: 
a) bissinose. 
b) hidrargirismo. 
c) saturnismo. 
d) antracose. 
 
36. O mercúrio é um metal líquido que oferece grande risco para as pessoas expostas. Qual das 
atividades abaixo não está relacionada com a manipulação do mercúrio?  
a) fabricação de fungicidas. 
b) estanhagem de espelhos. 
c) fabricação de lâmpadas fluorescentes. 
d) fabricação de tintas. 
 
37. A Biomecânica é a área de maior aplicação prática da Ergonomia em relação ao trabalho. Esta 
área estuda, exceto: 
a) mecânica de membros superiores e causas de tenossinovites. 
b) sistemas de trabalho em atividades fisicamente pesadas. 
c) posturas no trabalho e prevenção de fadiga. 
d) a coluna vertebral humana e prevenção de lombalgias. 
 
38. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia e equipamentos 
utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo, é incorreto afirmar: 
a) deve ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado proporcionando boa 
postura e visualização. 
b) deve haver condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à 
iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos. 
c) deve ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível, em qualquer tipo de papel. 
d) o teclado deve ser independente e ter mobilidade. 
 
39. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, salvo o disposto em convenções e 
acordos coletivos de trabalho, é incorreto afirmar: 
a) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de seis horas. 
b) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de dez minutos para cada 50 
(cinquenta) minutos trabalhados. 
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c) o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a oito mil por hora 
trabalhada. 
d) o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas 
atividades de digitação para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie. 
 
40. É considerada atividade insalubre de grau máximo, envolvendo agentes químicos, exceto: 
a) fabricação de compostos de chumbo. 
b) fabricação e manipulação de compostos de mercúrio. 
c) destilação do petróleo. 
d) emprego de defensivos organofosforados. 
 
INFORMÁTICA 
41. A exclusão de um arquivo não é possível quando: 
a) o arquivo for somente leitura. 
b) o usuário possuir os direitos apropriados. 
c) o arquivo estiver aberto. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
42. Para disponibilizar apenas um arquivo específico, salvo na pasta c:\Meus Documentos\Particular, 
onde deverá ser feito o compartilhamento? 
a) Na Pasta Meus Documentos. 
b) Na Pasta Particular. 
c) No arquivo. 
d) Nenhuma das Alternativas. 
 
43. Analise as opções abaixo e assinale a alternativa que contenha a opção correta. 
I. No Word 2007, para inserir tabelas a ordem correta será: na guia Inserir, clique em Tabela e, em 
seguida, clique em Inserir Tabela; 
II. No Word 2007, para inserir uma quebra de página a ordem correta será: na guia Exibição, no 
grupo Partes Rápidas, clique em Inserir Quebra de Página; 
III. No Word 2007, para inserir Cabeçalho em branco a ordem correta será: na guia Inserir, clique em 
Cabeçalho e, em seguida, clique em Em Branco. 
a) somente I está correta. 
b) somente II está incorreta. 
c) I e II estão corretas. 
d) II e III estão incorretas. 
 
44. Dentre as opções abaixo, qual não se enquadra em métodos de conexão com a Internet? 
a) Sem fio. 
b) Banda Larga. 
c) Dial-up. 
d) Banda Simples. 
 
45. É uma área de armazenamento temporário de informações copiadas ou movidas de um lugar, 
para serem utilizadas (coladas) em outra parte. Esta área de armazenamento refere-se a:  
a) Área de Trabalho. 
b) Área de Transferência. 
c) Desktop. 
d) Área de Notificação. 
 
46. Em uma planilha do Excel 2007 será necessário incluir a data e hora atuais em uma célula. Qual 
das opções abaixo corresponde à função correta?  
a) =AGORA 
b) =HOJE 
c) =AGORA()  
d) =DATA 
 
47. Analisando a seguinte mensagem: “O Internet Explorer pode conectar o servidor Web, mas a 
página da Web não pode ser localizada devido a um problema com seu endereço na Web (URL). 
Essa mensagem de erro geralmente aparece porque o endereço do site foi digitado incorretamente. 
Verifique se o endereço está correto e tente mais uma vez.”. Qual erro é exibido quando a 
mensagem acima é apresentada? 
a) O site recusou-se a mostrar a página da Web (HTTP 403) 
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b) Não é possível localizar a página da Web (HTTP 400) 
c) A página da Web não existe mais (HTTP 410) 
d) O site não pode exibir a página (HTTP 500) 
 
48. Dentre as opções abaixo, qual tipo de filme não pode ser adicionado ao Power Point 2007? 
a) Apple QuickTime (.mov) 
b) Windows Media File (.asf) 
c) Microsoft Recorded TV Show (.dvr-ms) 
d) Movie File (.mpeg) 
 
49. Um assessor precisa enviar um email ao seu diretor, contendo uma planilha de dados 
financeiros da entidade. Sabendo que sua planilha foi elaborada no Excel 2007 e seu diretor utiliza o 
programa na versão anterior, o eficiente funcionário salvou o arquivo no formato compatível ao 
Excel 97-2003. Em consequência, a planilha enviada por email terá a seguinte extensão: 
a) xlsx 
b) xlt 
c) xml  
d) xls 
 
50. Os arquivos do Word 2007, definidos “somente como leitura” não podem ser: 
a) modificados. 
b) copiados. 
c) movidos.  
d) renomeados. 
 
 
RASCUNHO: 
  




