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Cargo: Médico do Trabalho 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o poema e responda o que se pede.  
 

“Soneto de separação” 
(Vinícius de Moraes)  

 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
 
Fez-se do amigo próximo, distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
 
01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, 
outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:  
a) versos decassílabos  
b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA  
c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB  
d) as alternativas a e b estão corretas  
 
02. Observe:  
I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.  
II) A linguagem do poema é formal.  
III) O fim do amor é visto como algo irreversível.  
a) I, II e III estão corretas  
b) I, II e III estão incorretas  
c) I e II estão incorretas  
d) III está correta  
 
03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:  
a) Sinônimos  
b) Antônimos  
c) Parônimos  
d) Homônimos  
 
04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:  
a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.  
b) Arrumou as malas e saiu porta afora.  
c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.  
d) Cheguei, vi e venci.  
 
05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra 
indicada entre parênteses, a concordância correta é:  
“A cidade tem ruas e passeios _______________.” (tranquilo)  
a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.  
b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.  
c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.  
d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.  
 
06. Observe:  
I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.  
II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.  
III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era 
grande.  
A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas 
que apresentam, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em 
I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:  

a) Comparação, objeção e compensação.  
b) Compensação, não-compensação e objeção.  
c) Compensação, justificativa e contraste.  
d) Não-compensação, compensação e justificativa.  
 
Para responder as questões seguintes, considere esta estrofe, 
de Cecília Meireles:  
 
“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!” 
 
07. O termo e a oração destacados exercem a mesma função 
sintática de:  
a) Sujeito.  
b) Objeto direto.  
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo.  
 
08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos 
um/uma:  
a) Objeto direto. 
b) Sujeito.  
c) Conjunção subordinativa integrante.  
d) Pronome relativo.  
 
09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância 
necessária. Marque a alternativa correspondente:  
“Não se descobriu a causa do problema.”  
a) Não se descobriu as causas do problema.  
b) Não se descobriu as causas dos problemas.  
c) Não se descobriram a causa do problema.  
d) Não se descobriram as causas do problema.  
 
10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:  
“Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”  
a) Existir.  
b) Considerar.  
c) Ajustar contas.  
d) Acontecer.  
 
11. A concordância é correta na alternativa:  
a) Seis metros de tecido não eram necessários.  
b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.  
c) Agora é seis da tarde.  
d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.  
 
12. A frase cuja regência encontra-se correta é:  
a) Prefiro o futebol a vôlei.  
b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.  
c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.  
d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.  
 
13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) 
correta(s):  
I) “Eu não concordo com a sua opinião.”  
II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”  
III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra 
reeditada.”  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I e II estão corretas.  
c) I e III estão corretas.  
d) Somente I está correta.  
 
14. Considerando-se as palavras em destaque:  
“Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)  
O processo usado para a formação de “sambódromo” é:  
a) Derivação.  
b) Hibridismo.  
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c) Composição por aglutinação.  
d) Composição por justaposição.  
 
15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de 
motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem o 
nome de:  
a) Redução.  
b) Sigla.  
c) Onomatopeia.  
d) Aglutinação.  
 
16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:  
a) Improvisar, nitidez, viajem (substantivo).  
b) Rouxinol, vertigem, previlégio.  
c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).  
d) Pusemos, seixo, chiqueiro.  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. No programa de controle médico de saúde ocupacional, 
em relação ao exame audiométrico em trabalhadores 
expostos a níveis de pressão sonora elevados, é 
INCORRETO dizer:  
a) Será executado por profissional habilitado, ou seja, médico 

ou fonoaudiólogo. 
b) Será feito no momento da admissão. 
c) Após admissão, deverá ser feita novamente a partir de um 

ano. 
d) Na demissão, poderá ser aceito o resultado audiométrico 

retroativo até noventa dias em empresa classificada em 
grau 3 e 4.  

 
18. É vedado ao trabalhador menor, exceto: 
a) Horário noturno das 22h às 05h 
b) Ambiente periculoso e insalubre 
c) Emprego de força muscular superior a 20k ou 25k 

intercalados 
d) Jornada de trabalho que ultrapassar 8h 
 
19. Sobre o horário regular de trabalho, assinale a alternativa 
FALSA: 
a) A lei prevê diferentes períodos de descanso para o 

trabalhador, impondo, também, a obrigação de o 
empregador remunerar o empregado em alguns períodos 
em que não há prestação de serviços. 

b) Entre duas jornadas de trabalho, deve haver um período 
mínimo de onze horas consecutivas para descanso, as 
quais não serão remuneradas. 

c) O intervalo para alimentação, no curso de uma jornada de 
oito horas, não poderá ser superior a duas horas – salvo 
acordo escrito ou contrato coletivo dispondo ao contrário. 

d) O empregado que realiza sete horas de trabalho noturno 
recebe remuneração correspondente a oito horas 
trabalhadas no período diurno. 

 
20. Não constitui causa de interrupção do contrato de trabalho:  
a) Licença gestante. 
b) Ausência por motivo de doença até o 15º dia de 

afastamento. 
c) Greve, quando houver pagamento dos dias parados por 

decisão da Justiça do Trabalho ou acordo. 
d) Eleição para cargo de diretor da empresa. 
 
21. Dentre os agentes biológicos que podem causar 
demartoses ocupacionais ou funcionar como fatores 
desencadeantes, concorrentes ou agravantes, encontramos; 
EXCETO: 
a) Bactérias. 
b) Fungos. 
c) Radiação não ionizante. 
d) Vírus. 

22. Analise as afirmativas abaixo, para responder esta 
questão sobre MB – Monitoramento Biológico.  
I - Na Itália, a questão sobre indicadores biológicos foi 
abordada pela primeira vez no 41º Congresso Nacional da 
Sociedade Italiana de Medicina do Trabalho, em 1978 (Abbritti 
et al., 1985; Brugnone et al., 1985; Foà et al., 1978).  
II- No Brasil, em 1983, o Ministério do Trabalho editou a 
primeira portaria que definia indicadores biológicos de 
exposição para 29 agentes químicos em ambientes de 
trabalho. Os valores estabelecidos nessa portaria e nas 
subseqüentes não são baseados em estudos nacionais, mas 
adotados de outros países, principalmente dos Estados 
Unidos.  
III- Atualmente, estão estabelecidos na legislação brasileira, 
Quadro I da Norma Regulamentadora NR-7 (Brasil, 1999), 
indicadores biológicos para 26 agentes químicos. 
a) Todas são Verdadeiras. 
b) Todas são Falsas. 
c) Somente a II é Verdadeira.  
d) Somente a II é Falsa.  
 
23. Com relação à Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), analise os itens seguintes: 
I - A CIPA é composta por representantes do empregador e 
dos empregados, titulares e suplentes. 
II - Os representantes do empregador são eleitos em 
escrutínio secreto. 
III - Os membros titulares representantes do empregador não 
poderão ser reconduzidos para mais de dois mandatos 
consecutivos. 
IV - Os membros representantes do empregador gozam de 
estabilidade especial. 
V - A eleição para novo mandato da CIPA deverá realizar-se 
com antecedência mínima de 30 dias. 
a) I e II estão corretos. 
b) III, IV e V estão corretos. 
c) I e V estão corretos.  
d) I, II, III, IV e V estão corretos. 
 
24. O período mínimo de descanso, entre duas jornadas de 
trabalho, garantido ao empregado pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, é de:  
a) 8 horas. 
b) 9 horas. 
c) 10 horas. 
d) 11 horas. 
 
25. O monitoramento ambiental, na área de trabalho, 
apresenta algumas limitações que reduzem sua capacidade 
de avaliar adequadamente a exposição e o risco à saúde. 
Entre elas, destacam-se, EXCETO: 
a) Avaliação da exposição apenas pela via respiratória, 

enquanto, para muitas substâncias, as principais vias de 
absorção são a cutânea e/ ou o trato gastrointestinal; 

b) As constantes variações da concentração de um 
contaminante no ar do ambiente exigem uma freqüência 
de amostragem de difícil execução; 

c) Diferenças no tamanho das partículas, na carga de trabalho 
- o que altera a taxa de ventilação pulmonar - e na eficácia 
e freqüência de utilização dos equipamentos de proteção 
individual podem alterar bastante a dose absorvida entre 
os trabalhadores expostos a uma mesma concentração da 
substância no ar. 

d) Com a automação, reduziu se o espaço nas áreas de 
trabalho, trabalhadores e máquinas dividem o mesmo 
espaço o que, na maioria das vezes, contribui para a 
contaminação do ambiente. 

 
26. A partir da segunda metade dos anos 70, as pesquisas 
sobre monitoramento biológico (MB) aumentaram de modo 
quase exponencial. Isto é comprovado pelo grande número de 
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publicações nos principais bancos de dados biotoxicológicos, 
onde monitoramento biológico aparece como palavra-chave. 
Esse número passou de cerca de 150 no triênio 1977-1979 
para mais de 5.200 na década de 90. Entre os principais 
fatores que provocaram esse avanço acentuado estão, 
EXCETO: 
a) O interesse nas atividades de prevenção, entendidas como 

principal meio para limitar as patologias que estão 
correlacionadas ao ambiente; 

b) A demonstrada (ou suposta) associação entre alguns 
parâmetros biológicos e as alterações do estado de saúde; 

c) Preocupação da Indústria Farmacêutica com as quebras de 
patente do Ministério da Saúde.  

d) O extraordinário desenvolvimento das técnicas analíticas, 
que permitiram individualizar e quantificar parâmetros 
biotoxicológicos, até há pouco tempo, inimagináveis. 

 
27. Dado o peso do câncer entre as doenças que mais 
acometem a população brasileira, foi elaborado pelo grupo de 
trabalho da Área de Vigilância do Câncer Ocupacional e 
Ambiental/Conprev/Inca, um estudo que publicou as 
informações sobre os principais fatores de risco de câncer 
relacionados ao trabalho e ao ambiente. Dentre esses, 
destacam-se, EXCETO: 
a) Poeiras (Sílica e Amianto), 
b) Agrotóxicos, solventes (Benzeno, Tolueno e Xileno), 
c) Radiação ionizante e radiação solar. 
d) Iluminação artificial com vapor de sódio   
 
28. A organização do trabalho para efeito do NR-17 
(Ergonomia), deve levar em consideração, no mínimo: 
I - as normas de produção 
II – o modo operatório 
III- a exigência do tempo 
IV- ritmo de trabalho 
V - conteúdo das tarefas 
a) Todas estão corretas. 
b) Nenhuma está corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente I, II, III, e IV estão corretas. 
 
29. Qual é a principal doença causada pela Silicose? 
a) Pneumoconiose.  
b) Gastrite. 
c) Infecção Urinária.   
d) Úlcera Péptica. 
 
30. O Fenômeno de Raynaud na área ocupacional pode 
ocorrer nos operadores de, Exceto: 
a) Martelete pneumático. 
b) Tipista. 
c) Pianista. 
d) Carvão Mineral.  
 
31. Qual é o exame de grande utilidade para dar diagnóstico 
de Polineuropatia? 
a) Eletrografia. 
b) Eletroneuromiografia. 
c) Miografia. 
d) Eletroencefalograma.  
 
32. Correlacione nervo craniano com neurotoxidade: 
I- Alteração do olfato na intoxicação pelo praguicida 
clordecone (Kepone) 
II- Transtorno de Sensibilidade no território do trigemio na 
intoxicação de organo-estanhoso  
III- Edema de Papila na exposição de solvente 
IV- Opsoclônus (transtorno dos movimentos dos olhos) na 
exposição com sulfeto de carbono 
a) Todas estão corretas. 
b) Nenhuma está correta. 

c) Somente I está correta. 
d) Somente III e IV estão corretas. 
 
33. Qual Câncer dos órgãos abaixo é menos comum na 
relação com o trabalho? 
a) Pulmão. 
b) Bexiga. 
c) Tireoide. 
d) Pele. 
 
34. Existem determinados estados patológicos que contra-
indicam seriamente a permanência da pessoa no trabalho em 
turnos, especialmente se há necessidade de trabalhar a noite, 
exceto: 
a) Epilepsia. 
b) Doença coronariana. 
c) Distúrbio psiquiátrico que requer medicamento regular. 
d) Artropatia. 
 
35. Para efeito da Convenção nº 182 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT); o termo criança designa toda 
pessoa menor de: 
a) 12 anos. 
b) 14 anos. 
c) 16 anos. 
d) 18 anos. 
 
36. Uma vez a eleição da CIPA cancelada por falta de 
participação de funcionários, terá o prazo de quantos dias 
para realização de nova eleição?  
a) no mínimo 30 dias. 
b) no máximo 15 dias. 
c) no mínimo 10 dias. 
d) no máximo 10 dias. 
 
37. Qual é a legislação que aprova as normas 
regulamentadoras (NR) da CLT, relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho? 
a) Portaria 3214/78. 
b) Decreto 3048/99. 
c) Lei 3216/00. 
d) Resolução 8212/01. 
 
38. São responsáveis por mais de 65% dos casos 
reconhecidos pela Previdência Social. São transtornos que 
acometem a coluna cervical, vasos, ossos, nervos, tendões e 
articulações, principalmente os membros superiores. 
Decorrente das péssimas condições do ambiente de trabalho, 
o processo inflamatório pode ser desencadeado por 
traumatismos, produzidos por diversos agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos, elétricos e mecânicos.  
As afirmativas acima tratam de: 
a) LER/DORT. 
b) Espondiliti Anquilosante. 
c) Fibromialgia. 
d) Mialgia.  
 
39.  Moderna doença profissional, já bastante conhecida dos 
especialistas e que provoca o esgotamento profissional, 
doença esta que já vem sendo pesquisada desde os anos 70 
nos Estados Unidos. O seu quadro clínico é caracterizado por 
fadiga, ansiedade e depressão, que acomete trabalhadores, 
levando-os à incapacitação total. E, por ser irreversível, 
tornando-se inapto o trabalhador para a continuidade do 
exercício de sua atividade laboral, acaba sendo a 
aposentadoria o único caminho, suportado pela Previdência 
Social. 
O histórico acima trata de: 
a) Síndrome de Alzheimer.  
b) Síndrome de Parkinson.  
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c) Síndrome de Burnout. 
d) Síndrome de Guillain-Barré. 
 
40. Conforme disposto no artigo 4º da Resolução implantada 
pelo Decreto nº 3.048/99, a Previdência Social rege-se pelos 
seguintes princípios e objetivos, EXCETO: 
a) Universalidade de participação nos planos previdenciários. 
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas com atividade formal. 
c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. 
d) Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a 

preservar-lhe o poder aquisitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 




