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Número de Inscrição

Nome do Candidato

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
0O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento da
Folha de Respostas da Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando o
Caderno de Questões e a Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O Caderno de Questões será disponibilizado para consulta no site da Cetro Concursos, juntamente com a divulgação do gabarito,
a partir do dia 14 de fevereiro de 2012.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas,
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou
azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
0Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
CONCURSOS PÚBLICOS

02/2012
Espaço reservado para anotação das respostas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 005/2011
20TR – MEDICINA DO TRABALHO

Nome:__________________________________________________________

CONCURSOS PÚBLICOS

Inscrição:_______________________

O Caderno de Questões será disponibilizado no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 14 de fevereiro de 2012.

CONHECIMENTOS GERAIS
1.

Assinale a alternativa que não apresenta doenças de notificação compulsória às autoridades sanitárias.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.

Paciente adulto jovem, ao reagir a um assalto, recebe um tiro em região torácica anterior e evolui para
óbito. Analisando o caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta a sequência a ser preenchida na
Declaração de óbito, respectivamente, da primeira à ultima linha da parte I.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.

Botulismo, hanseníase e cólera.
Leptospirose, cancro mole e linfogranuloma venero.
Rubéola, coqueluche e sarampo.
Varíola, sífilis congênita e tularemia.
Febre amarela, poliomielite e doença de Creutzfeldt-Jacob.

Choque Hemorrágico Agudo/ Perfuração cardíaca/ Projétil de arma de fogo.
Projétil de arma de fogo/ Perfuração cardíaca/ Choque hemorrágico agudo.
Parada cardiorrespiratória/ projétil de arma de fogo/ choque hemorrágico.
Perfuração cardíaca/ parada cardiorrespiratória/ choque hemorrágico agudo.
Choque hipovolêmico/ parada cardiorrespiratória/ perfuração por projétil de arma de fogo.

A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em
relação a esta lei, é incorreto afirmar que
(A) o SUS tem por objetivo executar ações tais como a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
(B) tem o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
(C) obedece ao princípio da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral.
(D) exclui a iniciativa privada da participação do SUS.
(E) atua na execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

4.

A Lei nº 8.142/90 define a formação do Conselho de Saúde, que não é composto por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5.

profissionais de saúde.
representantes do governo.
médicos concursados.
prestadores de serviços.
usuários.

Preocupados com a relação entre inseticidas organoclorados e o surgimento de neoplasias em
agricultores, um pesquisador separou dois grupos de mil trabalhadores rurais expostos e não expostos ao
inseticida para avaliar a ocorrência de neoplasia. Esse tipo de estudo pode ser classificado como
(A) ensaio Clínico.
(B) caso-controle.
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(C) estudo ecológico.
(D) estudo de Coorte.
(E) estudo randomizado.

6.

Paciente de 65 anos em uso metoprolol após episódio de IAM. Para este caso, o uso do betabloqueador
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7.

Em determinadas situações, o SUS não consegue garantir a cobertura assistencial à população de alguns
municípios. Nesses casos, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer a algumas instituições, havendo
preferência por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8.

entidades sem fins lucrativos.
institutos de referência estadual.
hospitais universitários.
hospitais privados.
serviços de municípios vizinhos.

Paciente de 40 anos, sexo feminino, ao realizar o autoexame, identifica um nódulo na mama E.
Preocupada, sai de casa correndo e sem documentos, mas ao chegar à UBS são exigidos documentos
como CPF e carteira de trabalho. De acordo com o SUS, esse procedimento contraria o Princípio da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9.

é considerado uma medida de prevenção primordial.
é considerado uma medida de prevenção primária.
é considerado uma medida de prevenção secundária.
é considerado uma medida de prevenção terciária.
não é considerado uma medida de prevenção, pois o paciente já sofreu o IAM.

Regionalização.
Equidade.
Integralidade.
Universalidade.
Hierarquização.

De acordo com a Lei nº 8.142/90 sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, a Conferência
Nacional de Saúde deve reunir-se com a seguinte periodicidade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 (um) ano.
2 (dois) anos.
3 (três) anos.
4 (quatro) anos.
5 (cinco) anos.

10. Um paciente em estado terminal por câncer gástrico faleceu durante o transporte entre o serviço de
Pronto Atendimento (PA) e o hospital. Contudo, o médico que o acompanhou na ambulância não se
considera apto a preencher a Declaração de Óbito (DO). Na condição de diretor clínico do PA,
pressupondo que a causa de morte foi natural e que o paciente possui registros de outros atendimentos na
Prefeitura Municipal de Campinas – 20TR – Medicina do Trabalho
2

unidade, assinale a alternativa que apresenta o tipo de conduta administrativa que deve ser adotada neste
caso.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Constituir sindicância interna para apurar a causa do óbito.
Encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal.
Orientar o médico que transportou o paciente a preencher a DO.
Orientar a enfermeira de plantão que preencha a DO.
Orientar o médico do hospital de referência a preencher a DO.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. De acordo com o Decreto-Lei nº 5.452/43, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho
I.

determinar as obras e reparações que em qualquer local de trabalho se tornam exigíveis, aprovandolhes os projetos e especificações.
II. coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com
a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional
de Prevenção de Acidentes do Trabalho.
III. conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos
Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho.
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.

12. Paciente apresenta dor, parestesias e impotência funcional que atingem primordialmente a face palmar
dos 1º, 2º e 3º dedos da região tenar, principalmente do oponente do polegar e da borda radial do 4º dedo.
Ao exame físico, o teste de Tinnel e a manobra de Phalen são positivos. O diagnóstico mais provável para
este paciente é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

contratura de Dupuytren.
síndrome do canal de Guyon.
síndrome do túnel do carpo.
dedo em gatilho.
síndrome do pronador redondo.

13. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Campinas, conceder-se-á licença ao
funcionário efetivo ou em comissão, entre outros,
I. para tratamento de saúde.
II. por motivo de doença em pessoa da família.
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III. para serviço militar obrigatório.
IV. para o trato de interesses particulares.
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
I, II e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III e IV.

14. De acordo com a CLT, Dos Períodos de Descanso, assinale a alternativa correta.
(A) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 10 (dez) horas consecutivas, no mínimo,
destinado ao repouso.
(B) Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso não
inferior a 1 (uma) hora nem superior a 1 (uma) hora e meia.
(C) Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 20 (vinte) minutos no
mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.
(D) O descanso semanal será de 30 (trinta) horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o
domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da
autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia.
(E) Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que
favoreça o repouso dominical.

15. De acordo com a Lei Complementar nº 10/04, que cria e organiza o instituto de previdência social do
município de Campinas – CAMPREV e dá outras providências, em relação à aposentadoria por invalidez,
assinale a alternativa correta.
(A) A aposentadoria por invalidez será devida ao participante que for considerado incapaz e insuscetível
de reabilitação para o exercício das funções essenciais a que está obrigado por lei, ensejando o
pagamento de proventos a este título mesmo que o participante não permaneça neste estado.
(B) A aposentadoria por invalidez não é necessariamente precedida de auxílio doença.
(C) A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da situação de incapacidade
mediante perícia de Junta Médica e a sua manutenção dependerá de reavaliação da perícia a cada 18
(dezoito) meses, podendo o servidor, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua
confiança.
(D) Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo de
medicina especializada, ratificado pela Junta Médica Oficial do Município, a aposentadoria por
invalidez independerá de auxílio doença e será devida a partir da publicação do ato de sua concessão.
(E) A doença ou lesão de que o participante já era portador ao filiar-se ao Regime Próprio de
Previdência Social lhe conferirá direito a aposentadoria por invalidez, inclusive quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

16. De acordo com a NR-32, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, a sala de manipulação e
armazenamento de fontes radioativas em uso deve
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I.

ser revestida com material impermeável que possibilite sua descontaminação, devendo os pisos e
paredes ser providos de cantos arredondados.
II. possuir bancadas constituídas de material liso, de fácil descontaminação, recobertas com plástico e
papel absorvente.
III. dispor de pia com cuba de, no mínimo, 30cm de profundidade, e acionamento para abertura das
torneiras sem controle manual.
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.

17. De acordo com a Lei nº 8.219/94, que dá continuidade à consolidação das normas pertinentes ao regime
jurídico dos servidores públicos municipais e dá outras providências, assinale a alternativa correta.
(A) Readaptação é o exercício do cargo ou função com atribuições e responsabilidades compatíveis com
limitações da capacidade física ou mental do servidor, devidamente verificada em inspeção médica,
acarretando aumento e decesso de vencimentos ou remuneração do servidor.
(B) Em se tratando de limitação temporária e reversível, o servidor retornará ao exercício integral das
atribuições de seu cargo ou função, sem necessariamente perícia médica do servidor.
(C) Quando a limitação for permanente ou irreversível apenas para determinadas atribuições de seu
cargo ou função, o servidor será readaptado em outro cargo ou função compatível com a sua
habilitação e capacidade física e mental, asseguradas a respectiva jornada de trabalho e a
correspondente remuneração, integrada pelas parcelas incorporadas.
(D) Quando a limitação for permanente e abranger as atribuições essenciais do seu cargo ou função, o
servidor poderá nele permanecer, exercendo somente aquelas autorizadas pela perícia médica oficial.
(E) Na hipótese de a limitação ser permanente e irreversível para o exercício de qualquer cargo ou
função, o servidor será aposentado com base em laudo médico oficial.

18. Assinale a alternativa que apresenta a doença que não é causada pelo agente etiológico amianto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Neoplasia maligna da laringe.
Placas epicárdicas ou pericárdicas.
Encefalopatia tóxica crônica.
Derrame pleural.
Mesotelioma do peritônio.

19. D. O., 28 anos, sexo masculino, apresenta dor localizada ao nível da apófise estiloide do rádio,
acompanhada de fenômenos inflamatórios que se irradia para o polegar e acentua-se com os movimentos
deste. De acordo com o paciente, a dor foi de aparecimento insidioso, com impotência funcional do
polegar e do punho, acompanhando-se, algumas vezes, de crepitação dos movimentos daquele. Trata-se
de um quadro de
(A) epicondilite.
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(B)
(C)
(D)
(E)

tenossinovite dos extensores dos dedos.
tenossinovite de De Quervain.
tendinite bicipital.
cisto sinovial.

20. De acordo com a CLT, toda empresa é obrigada a
I.

prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de
trabalho, tais como ventilação e iluminação e outros que se fizerem necessários à segurança e ao
conforto das mulheres, a critério da autoridade competente.
II. instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de cadeiras ou bancos, em número
suficiente, que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico.
III. instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, inclusive os estabelecimentos
comerciais, escritórios, bancos e atividades afins.
IV. fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais
como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e
da pele, de acordo com a natureza do trabalho.
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.

21. De acordo com a Lei Complementar nº 10/04, em relação ao auxílio maternidade, assinale a alternativa
correta.
(A) À participante que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, devidamente
comprovada através da apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, será
concedido auxílio-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 (um)
ano de idade, de 90 (noventa) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30
(trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.
(B) Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados
de mais duas semanas, mediante atestado fornecido pelo CAMPREV.
(C) Para fins de concessão de auxílio-maternidade, considera-se parto o evento ocorrido a partir da 24ª
semana (7º mês) de gestação, inclusive em caso de natimorto.
(D) Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a participante terá direito
ao salário maternidade correspondente a 3 (três) semanas.
(E) Será devido, juntamente com a última parcela paga em cada exercício, o abono dozeno
correspondente ao auxílio-maternidade, proporcional ao período de duração do benefício.

22. De acordo com a Lei nº 8.219/94, sobre a licença saúde, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Licença para tratamento de saúde é o afastamento do servidor do exercício de seu cargo ou função,
por motivo de doença ou de acidente do trabalho.
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( ) Fica assegurado ao servidor afastado para tratamento de saúde, o recebimento de seus vencimentos
habituais, à exceção do Auxílio refeição e do Passe transporte, desde que o afastamento não
ultrapasse 15 (quinze) dias corridos.
( ) Na hipótese de o afastamento ser superior ao prazo fixado no artigo anterior, o servidor será
submetido a perícia médica oficial e, a partir do 16º (décimo sexto) dia receberá seus vencimentos
pelo Instituto de Previdência dos Municipiários de Campinas - IPMC, na forma da lei.
( ) O afastamento em virtude de licença para tratamento de saúde não decorrente de acidente em
serviço, de doença profissional ou de moléstias enumeradas, será considerado para efeito de
aposentadoria, configurando-se também como de efetivo exercício para qualquer outro efeito legal,
inclusive para efeito de aposentadoria especial em funções de magistério.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V/ F/ V/ F
F/ V/ F/ V
V/ F/ V/ V
V/ V/ F/ F
V/ V/ V/ F

23. O exame clínico do requerente é um procedimento médico-pericial que envolve uma série de ações que
devem estar voltadas para fins de diagnóstico e prognóstico. É a parte da medicina denominada
semiologia, compreendendo as seguintes partes:
I. anamnese: história clínica com interrogatório relativo ao objeto da perícia.
II. exame físico: pesquisa de sinais e sintomas relativos à doença em questão.
III. exames especializados: em determinadas patologias pode-se solicitar pareceres de especialistas nas
diversas áreas para complementação de nosso laudo, reforçando sua conclusão. Exemplo:
psiquiatras, neurologistas, ortopedistas, oftalmologistas e otorrinolaringologistas.
IV. exames complementares: instrumento laboratorial e de imagem de auxílio para o diagnóstico.
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, III e IV, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III, apenas.
I e IV, apenas.
I, II, III e IV.

24. Sobre a PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), assinale a alternativa correta.
(A) As alterações dessas lesões se localizam no órgão de Corti (cóclea), sendo unilateral.
(B) Os padrões audiológico das PAIR mostram uma perda auditiva sensorial unilateral, cuja
configuração da curva audiométrica é geralmente descendente com perda maior na região de
frequências altas do que nas regiões de frequências mais baixas e médias.
(C) Para o diagnóstico das alterações auditivas decorrentes de exposição a ruído, é necessário considerar
os dados de história laboral, dados da anamnese clínica e principalmente a presença de ruído no local
de trabalho.
(D) As diversas configurações da audiometria por via aérea e óssea podem apresentar vários resultados,
como prebiacusia: o audiograma mostra limiares auditivos até 25fB nas vias ósseas, ou seja, 25dB é
considerado como limite máximo da normalidade indivíduos jovens e normais podem ter limiares de
-2 a 2dB.
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(E) A perda auditiva é a patologia em si.

25. Paciente, após inalar gases e fumaças tóxicas, adquiriu lesão no epitélio respiratório. Trata-se da afecção
pulmonar de caráter ocupacional conhecida como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

asma tardia.
bissinose.
pneumoconiose.
pneumonite química.
alveolite alérgica extrínseca.

26. Sobre as dermatoses ocupacionais, assinale a alternativa correta.
(A) Muitas afecções dermatológicas são encaminhadas com o diagnóstico primário de dermatose
ocupacional, sendo que muitas vezes não existe o nexo causal, ou, quando muito, pode existir no
ambiente de trabalho tais agentes irritantes, porém não serem a causa da dermatose.
(B) Têm como fator predisponente a raça (em negros aparecem com maior frequência).
(C) Têm como fatores predisponentes distúrbios da sudorese e dermatoses preexistentes e a idade (nos
jovens aparece com menor frequência).
(D) Dermatoses não ocupacionais não apresentam características comuns às de origem ocupacional.
(E) As dermatoses ocupacionais são lesões de pele causadas pelo contato ou não com agentes existentes
no ambiente de trabalho.

27. São afecções dermatológicas nas quais frequentemente ocorrem aumento acentuado da imunoglobina
lgE. Podem estar associadas com asma, rinite e conjuntivite alérgica. Trata-se de indivíduo hiper-reativo
no qual fatores ambientais podem desencadear eczema, rinite, asma ou conjuntivite. Trata-se de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

psoríase.
desidrose.
dermatite atópica.
dermatite artefacta.
dermatite de contato não ocupacional.

28. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico
I.

assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal quando não tenha realizado
pessoalmente o exame.
II. ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual
tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
III. intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro
médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para
o relatório.
IV. autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos
propedêuticos ou terapêuticos instituídos, incluindo situações de urgência, emergência ou iminente
perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.
É correto o que está contido em
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.

29. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. As atividades de saúde são de relevância pública, e
sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes, entre outros
I. acesso universal e igualitário.
II. provimento das ações e serviços mediante rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema
único.
III. descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
IV. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

30. Sobre as juntas médicas, assinale a alternativa incorreta.
(A) A junta médica oficial poderá ser designada pela autoridade administrativa do órgão a que estiver
vinculada a pessoa a ser periciada, o que ocorre na Administração Pública, ou pode ser nomeada
pelo juiz, quando entender que o parecer médico-pericial subsidiará seu julgamento. Outrossim, esse
recurso pode ser utilizado para atender diligências do Ministério Público, entre outros de ocorrência
menos frequente.
(B) A junta médica oficial recebe missão específica, visando a definir o nexo de causalidade objeto do
julgamento, em nível judicial ou administrativo.
(C) A junta deve reunir-se formalmente, em local, data e horário previamente estabelecidos, realizar o
exame com a presença de todos os seus integrantes, inclusive dos assistentes técnicos (médicos ou
não), quando indicados pelas partes.
(D) O laudo ou relatório médico e a conclusão médico-pericial devem ser datados e assinados pela junta
e pelos assistentes técnicos. Quando houver divergência na conclusão, os pareceres discordantes
serão apresentados em separado.
(E) A junta médica poderá recorrer a exames subsidiários, pareceres de outros especialistas, informações
contidas em prontuário médico, sempre buscando melhor consistência em sua conclusão.

31. Um médico, ao emitir o Atestado de Saúde Ocupacional, preencheu-o da seguinte forma:
I.

com o nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função.
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II. com a indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados.
III. com a definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu.
IV. seu nome e endereço ou forma de contato.
V. a data, sua assinatura e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de
Medicina.
De acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
II, IV e V, apenas.
I, II, III e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

32. Um médico, ao examinar um paciente com suspeita de DORT, deve distinguir e separar doença
ortopédica de DORT, considerando os seguintes pontos críticos para o processo:
I.

o diagnóstico ortopédico convencional bem feito, incluindo a avaliação crítica de exames
complementares.
II. o uso de instrumentos de diagnóstico que permitam aferir componentes senso-perceptivos,
cognitivos e afetivos da dor crônica apresentados pelo paciente, no momento do exame; quando o
exame é feito no ambulatório da empresa, a revisão do prontuário médico do examinado faz parte da
anamnese.
III. o uso de instrumentos adequados para identificação de fatores de risco pessoais e fatores ambientais
para o desenvolvimento de quadros de desadaptação ao trabalho e dor muscoloesquelética crônica
(ortopedia ocupacional).
É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
II e III, apenas.

33. Doença pulmonar ocupacional que ocorre de duas formas: simples e complicada (fibrose grave massiva).
A forma simples geralmente é assintomática, entretanto indivíduos em estágios mais avançados dessa
doença (complicada) apresentam tosse e dificuldades respiratórias. No Brasil tem maior incidência nos
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde estão concentradas as maiores bacias
carboníferas do país. Trata-se de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pneumonicose.
doença pulmonar obstrutiva crônica.
pneumonite por hipersensibilidade.
asma ocupacional.
febre por inalação de fumos, esporos e gases.
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34. Paciente apresenta dor na região proximal do antebraço e nos três primeiros dedos, um enfraquecimento
da oponência do polegar e dos flexores dos três primeiros dedos, além de dor quando se prona o
antebraço com o punho firmemente cerrado e contra resistência. O paciente se queixa que o quadro surgiu
quando fez movimentos repetitivos e de força para pronossupinação. O diagnóstico mais provável é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

contratura de Dupuytren.
síndrome do desfiladeiro torácico.
síndrome do túnel do carpo.
síndrome cervicobraqueal.
síndrome do pronador redondo.

35. Paciente apresenta parestesias e dor irradiada para os membros superiores na distribuição do nervo ulnar,
fraqueza, esfriamento, fenômeno de Raynard, entorpecimento, claudicação, hipoestesia, fraqueza ou
atrofia muscular, ombro caído, ruído supraclavicular, edema e hipotonia. O diagnóstico mais provável é
de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

contratura de Dupuytren.
síndrome do desfiladeiro torácico.
síndrome do túnel do carpo.
síndrome cervicobraquial.
síndrome do pronador redondo.

36. O ar comprimido pode ser agente etiológico ou fator de risco para doença ocupacional. Sendo assim,
assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma doença de ouvido relacionada com o ar comprimido.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Otite média não-supurativa.
Perfuração da membrana do tímpano.
Labirintite.
Perda da audição provocada pelo ruído.
Síndrome devida ao deslocamento de uma explosão.

37. A higiene do trabalho ou higiene ocupacional é um conjunto de medidas preventivas relacionadas ao
ambiente do trabalho, visando reduzir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Sobre este assunto,
analise as assertivas abaixo.
I.

A análise ergonômica do ambiente de trabalho identifica os fatores potencialmente prejudiciais à
saúde do trabalhador.
II. A higiene é dividida em: individual, geral e social. A higiene do trabalho, por sua vez, é dividida em
higiene dos ambientes de trabalho e higiene do trabalhador.
III. A higiene dos ambientes de trabalho compreende iluminação, ventilação, temperatura e umidade,
ruídos e trepidações e resíduos industriais.
IV. A higiene do trabalhador compreende a higiene individual, dos alimentos e mental.
É correto o que se afirma em
(A) I e II, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
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(C) I e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) II e III, apenas.

38. Não são consideradas como doença do trabalho
I.
II.
III.
IV.

a doença degenerativa.
a doença inerente a grupo etário.
a doença que não produz incapacidade laborativa.
a doença endêmica adquirida por segurados habitantes de região onde ela se desenvolva, salvo se
comprovado que resultou de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

É correto o que está contido em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

39. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, assinale a alternativa
incorreta acerca das edificações.
(A) As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que
nelas trabalhem.
(B) Os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a
circulação de pessoas ou a movimentação de materiais.
(C) As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de
objetos.
(D) As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, coberturas e passagens dos
locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza.
(E) Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 2 (dois) metros de pé-direito, assim considerada a
altura livre do piso ao teto.

40. De acordo com o artigo 399, da seção V da Consolidação das Leis do Trabalho, o Ministro do Trabalho,
Indústria e Comercio conferirá diploma de benemerência
(A) às empresas que mantiverem proporcionalidade de 2/3 (dois terços) de empregados brasileiros,
podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de
cada atividade, mediante ato do Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo
Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Trabalho a
insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar.
(B) aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e de instituições de
proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua
generosidade e pela eficiência das respectivas instalações.
(C) à empresa que conceda abono de férias de que trata o artigo 143, bem como o concedido em virtude
de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo,
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desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para
os efeitos da legislação do trabalho.
(D) à empresa que ofereça locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da
amamentação que possuam, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha
dietética e uma instalação sanitária.
(E) às empresas com mais de cem empregados, de ambos os sexos, que mantenham programas especiais
de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão de obra.

41. Um funcionário estava de licença médica por dores na coluna, contudo, ainda no período de licença
médica, sentiu-se melhor e decidiu que estava apto a voltar ao trabalho. De acordo com a Lei nº 1.399/55
(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Campinas), o funcionário
(A) deverá esperar o prazo estipulado da licença médica, salvo em hipóteses especiais. Não poderá voltar
ao exercício até o final do prazo estabelecido.
(B) poderá requerer inspeção médica antecipada, mas só poderá voltar ao exercício ao final do prazo
estipulado anteriormente.
(C) poderá requerer inspeção médica, que deverá ser feita por médicos oficiais, admitindo-se, também,
atestado passado por médico particular com firma reconhecida.
(D) poderá requerer inspeção médica, e, em caso de dispensa, será obrigado a reassumir o exercício do
cargo, sendo considerados comjustificadas os dias em que deixou de comparecer ao serviço por esse
motivo, ficando, no caso, caracterizada a responsabilidade do médico atestante.
(E) poderá requerer inspeção médica e encurtar a licença caso o médico o considere apto ao retorno do
exercício.

42. São grupos de fatores de risco das LER, exceto
(A) a carga osteomuscular.
(B) a dimensão do posto de trabalho, que pode forçar os indivíduos a adotarem posturas ou
trabalho que causam ou agravam as lesões osteomusculares.
(C) o frio, as vibrações e as pressões locais sobre os tecidos.
(D) a predisposição genética à osteoporose, artrite e artrose.
(E) as posturas inadequadas.

métodos de

43. Licença para tratamento de saúde é o afastamento do servidor do exercício de seu cargo ou função, por
motivo de doença ou de acidente do trabalho. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.
(A) Fica assegurado ao servidor afastado para tratamento de saúde, o recebimento de seus vencimentos
habituais, à exceção do Auxílio refeição e do Passe transporte, desde que o afastamento não
ultrapasse 25 (vinte e cinco) dias corridos.
(B) Na hipótese de o afastamento ser superior ao prazo de 25 dias, o servidor será submetido a perícia
médica oficial e, a partir do 26º (vigésimo sexto) dia receberá seus vencimentos pelo Instituto de
Previdência dos Municipiários de Campinas - IPMC, na forma da lei.
(C) O afastamento em virtude de licença para tratamento de saúde não decorrente de acidente em
serviço, de doença profissional ou de moléstias enumeradas no artigo 110 (tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de Paget), será considerado tão somente para efeito de aposentadoria, não se configurando
como de efetivo exercício para qualquer outro efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria
especial em funções de magistério.
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(D) Ao funcionário acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de Paget (osteíte deformante), será concedida
aposentadoria imediata em todos os casos.
(E) Para fins da licença por doença da família o servidor deverá comprovar, perante o serviço médico
oficial, a necessidade de permanência ininterrupta junto à pessoa da família que estiver doente.

44. O ruído pode ser visto como o risco de agravo à saúde que atinge maior número de trabalhadores. Ele foi
considerado a terceira maior causa de poluição ambiental. Em relação à perda auditiva induzida por ruído
(PAIR), assinale a alternativa incorreta.
(A) Pessoas continuamente expostas a ruídos intensos, em média 85dB(A) durante oito horas por dia,
sofrem alterações na audição, entre elas a PAIR.
(B) A PAIR foi muito estudada na década de 70 e descobriu-se que ela é causada por lesão da cóclea.
(C) Em portadores de PAIR, recomenda-se o uso de AASI (aparelho de amplificação sonora individual),
visando a proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente.
(D) A PAIR é caracterizada por alterações neurossensoriais nos limiares auditivos e manifestação aguda,
porém reversível.
(E) As emissões otoacústicas são um exame importante no diagnóstico de P.A.I.R., pois indicam lesões
das células ciliadas externas antes mesmo de alterar limiares auditivos no audiograma.

45. O ambiente de trabalho deve proporcionar à pessoa salubridade e também conforto. Para isso, três
aspectos são essenciais: temperatura, ruído e iluminação do ambiente de trabalho. Sobre este assunto,
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.
( ) A temperatura ideal no escritório deve ficar entre 20 e 23ºC. Os ambientes muito quentes provocam
sonolência e cansaço, e aqueles muito frios, com temperaturas abaixo de 15ºC, diminuem a
concentração das pessoas.
( ) Em escritórios onde se realizam trabalhos intelectuais, cálculos e outras atividades que necessitam de
concentração, o nível de ruído não deve ser maior do que 65 decibéis.
( ) A iluminação solar em ambiente de trabalho deve ser aproveitada ao máximo, e cortinas ou
venezianas devem ser usadas para que a luz solar não incida diretamente sobre as mesas de trabalho
ou monitores.
(A) V/ F/ V
(B) F/ V/ V
(C) F/ F/ F
(D) F/ F/ V
(E) V/ V/ V

46. A Ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias que procura a adaptação confortável e produtiva
entre o ser humano e o seu trabalho. Sobre este assunto, correlacione as colunas em relação aos tipos de
ergonomia e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1.

Ergonomia
concepção.

de (
)

Interfere amplamente
no posto de trabalho,
nos instrumentos, na
máquina
ou
no
sistema de produção,
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.

Ergonomia
correção.

de (
)

3.

Ergonomia de (
conscientização. )

na organização do
trabalho, ou mesmo
na
formação
de
pessoal.
São enfocados meios
de trabalho seguros,
reconhecimento de
fatores de risco e
possíveis soluções a
serem tomadas pelos
próprios
trabalhadores
ou
pelos responsáveis.
Atua de maneira
restrita, modificando
elementos parciais do
posto de trabalho e
em seu usuário.

1/ 3/ 2
3/ 2/ 1
1/ 2/ 3
3/ 1/ 2
2/ 3/ 1

47. As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(DORT) têm se constituído em grande problema da saúde pública em muitos países industrializados.
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que
(A) as LER/DORT são síndromes relacionadas ao trabalho, causando tenossinovites, sinovites, entre
outros.
(B) a tenossinovite é uma doença do trabalho, resultante de movimentos articulares intensos e reiterados.
(C) a variabilidade da tarefa implica monotonia fisiológica e/ou psicológica, sendo um dos fatores que
influenciam a carga osteomuscular.
(D) algumas situações podem causar ou agravar sintomas do sistema musculoesquelético e do sistema
nervoso periférico, como trauma, doenças do colágeno, artrites, diabetes mellitus, hipotireoidismo,
anemia megaloblástica.
(E) pacientes com LER/DORT apresentam quadro caracterizado por dor contínua, espontânea, atingindo
segmentos extensos, com crises álgicas de duração variável e existência de comprometimento
importante das atividades da vida diária.

48. De acordo com a Resolução nº 1.488/98 do Conselho Federal de Medicina, para o estabelecimento do
nexo causal entre transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além do exame clínico (físico e
mental) e os exames complementares, quando necessários, deve o médico considerar outros elementos.
Sobre os elementos a serem considerados no diagnóstico de doença do trabalho, assinale a alternativa
incorreta.
(A) A história clínica e ocupacional não é decisiva em quaisquer diagnóstico e/ou investigações de nexo
causal.
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(B)
(C)
(D)
(E)

O estudo do local de trabalho é imprescindível ao diagnóstico.
O depoimento e a experiência dos trabalhadores devem ser analisados e considerados.
A ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador exposto a condições agressivas.
Riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos no trabalho devem ser investigados.

49. Sobre as doenças ocupacionais, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) A informação dos meios para prevenir e limitar riscos e as medidas adotadas pela empresa aos
trabalhadores não são responsabilidade do empregador.
( ) Para que uma doença seja considerada ocupacional, ela não deve necessariamente ter nexo causal
com o trabalho desenvolvido pelo trabalhador.
( ) Benzeno e radiações ionizantes são agentes capazes de causar lesão na medula óssea.
( ) A histopatologia é um exame realizado no diagnóstico de tendinites.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V/ F/ V/ F
V/ V/ F/ V
F/ F/ V/ F
F/ V/ F/ V
V/ V/ F/ F

50. Analise as afirmações acerca da asma ocupacional, marque V para verdadeiro e F para falso e, em
seguida, assinale a alternativa correta.
( ) A asma ocupacional é uma doença obstrutiva das vias aéreas. Ela possui duas formas: a asma
imediata e a tardia.
( ) A asma imediata manifesta-se em indivíduos expostos a alérgenos por longos períodos. Os sintomas
aparecem após algum tempo de exposição.
( ) A asma tardia apresenta-se em indivíduos suscetíveis ou atópicos, sobretudo ao manipularem grãos
de cereais, penas e afins.
(A) V/ F/ V
(B) F/ V/ V
(C) F/ F/ F
(D) V/ F/ F
(E) V/ V/ V
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