
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO
Concurso Público para o Provimento do cargo de

MÉDICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo  40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se este  material  está completo  e se  seus dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões. Só será permitida a saída do candidato com o caderno de questões nos 30 minutos anteriores 
ao horário determinado para o término da prova. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
7)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 
com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia  o  seguinte  poema  de  Alberto  de  Oliveira  para 
responder às questões 01 e 02.

Enfim!

Enfim... Nas verdes pêndulas ramadas
Cantai, pássaros! vinde ouvi-lo! rosas,
Abri-vos! lírios, recendei! medrosas
Miosótis e acácias perfumadas,

Prestai-me ouvido! Saibam-no as cheirosas
Balças e as leiras úmidas plantadas,
Aves e flores, flores e alvoradas,
Alvoradas e estrelas luminosas

Saibam-no, saiba o céu com a esfera toda
Que, enfim, sua mão, enfim, sua mão de leve...
Borboletas, que pressa! andais-me em roda!

Auras, silêncio! Enfim, sua mãozinha,
Sua mão de jaspe, sua mão de neve,
Sua alva mão pude apertar na minha!

(OLIVEIRA, Alberto de. Enfim!. In: 
AZEVEDO, Sânzio de (Org.). Parnasianismo. 

São Paulo: Global, 2006, p.18-19).

01.  A mensagem que o eu lírico deseja insistentemente 
comunicar trata-se de um(a):

a) nota de pesar 
b) notícia alvissareira
c) bênção apostólica        
d) anúncio de má notícia
e) lamento de boquirroto

02. O eu lírico quer comunicar-se com diversos elementos 
da natureza. Estão entre esses elementos, EXCETO:

a) balças e leiras       
b) aves e flores
c) flores e alvoradas        
d) alvoradas e alcatifas
e) auras e estrelas

03. Em: “Cantai, pássaros!”, temos um verbo no:

a) presente do indicativo                       
b) presente do subjuntivo       
c) futuro do subjuntivo      
d) imperativo negativo             
e) imperativo afirmativo

04.  Em: “vinde ouvi-lo!  rosas”, o termo destacado funciona 
morfossintaticamente como:

a) substantivo e aposto
b) substantivo e sujeito     
c) substantivo e vocativo
d) interjeição e predicativo
e) interjeição e sujeito

05.  No verso:  “Sua  mão de jaspe,  sua mão  de neve”,  a 
expressão destacada é uma locução:

a) adverbial
b) adjetiva
c) interjetiva
d) prepositiva              
e) verbal

06. Assinale o item em que todos os substantivos compostos 
estão corretamente pluralizados.

a) ares-condicionados, ervas-doces, livres-docentes
b) peixes-boi, cavalo-marinhos, tatus-bolas
c) matéria-primas, segunda-feiras, ave-marias
d) altares-mor, puxa-sacos, dedo-duros
e) furas-greve, vira-latas, tiras-gostos

07.  Em  “mãozinha”,  o  sufixo  assinala  o  grau  diminutivo. 
Assinale  o item em que a palavra  apresenta  também um 
sufixo no grau diminutivo.

a) florzinha
b) sardinha
c) galinha
d) rainha
e) vizinha

08. A palavra “luminosa” é escrita com a letra S. Assinale o 
item em que todas as palavras são escritas com a letra S.

a) go_ o, gaso _ o, garni _é, gulo _ o                         
b) verdo _ o, vermino _ e, valio _  o, va _ o             
c) ga _ es, ga _ e, ga _ ela, ga _ eta             
d) pi _ o, picolé _ eiro, pa _ es, pe _ o
e) oleo _ o, obe _ o, oca _ o, ojeri _ a

09.  Em:  “Sua alva  mão  pude  apertar  na  minha!”,  os 
pronomes  destacados  são  classificados  respectivamente 
como:



a) pronome possessivo e pronome demonstrativo 
b) pronome pessoal e pronome de tratamento            
c) pronome indefinido e pronome substantivo     
d) pronome adjetivo e pronome substantivo                         
e) pronome substantivo e pronome adjetivo

10. Em: “saiba o céu com a esfera toda”, temos a seguinte 
figura de linguagem:

a) anáfora
b) anacoluto
c) antítese
d) catacrese
e) hipérbole

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11. Segundo o Código de Ética Médica revisado, em vigor 
desde 13 de abril de 2010 é vedado ao médico de acordo 
com  o  Capítulo  IV  que  trata  de  direitos  humanos, 
EXCETO:

a) Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu 
representante  legal  após  esclarecê-lo  sobre  o 
procedimento a ser realizado, salvo em caso de morte.
b)  Deixar  de garantir  ao  paciente  o exercício  de decidir 
livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como 
exercer sua autoridade para limitá-lo.
c)  Deixar  de  denunciar  prática  de  tortura  ou  de 
procedimentos  degradantes,  desumanos  ou  cruéis, 
praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize 
ou  fornecer  meios,  instrumentos,  substâncias  ou 
conhecimento que as facilitem.
d) Tratar o ser  humano sem civilidade ou consideração, 
desrespeitar  sua dignidade  ou discriminá-lo de  qualquer 
forma sob qualquer pretexto.
e) Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste 
ou de seu representante legal.

12.  Ainda sobre o Código de Ética Médica com relação à 
auditoria e perícia médica é CORRETO:

I  -  É  direito  do  médico  receber  remuneração  ou 
gratificação por valores vinculados à glosa ou a sucesso 
da causa, quando na função de perito ou de auditor.
II  -  É  vedado  ao  médico  assinar  laudos  periciais, 
auditoriais  ou  de  verificação  médico-legal  quando  não 
tenha realizado pessoalmente o exame.
III  -  É vedado ao médico  deixar  de  atuar  com absoluta 
isenção  quando  designado  para  servir  como  perito  ou 
como auditor,  bem como ultrapassar  os limites de suas 
atribuições e competência.

a) Todos são corretos.
b) Somente I.
c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.
e) Todos estão incorretos.

13. A Portaria número 1602 de 17 de Junho de 2006 instituiu 
em todo território nacional, os calendários de vacinação da 
Criança, do Adolescente, do Adulto e do Idoso.
Sobre imunização analise as situações abaixo e marque a 
alternativa INCORRETA:

a) A vacina contra influenza é oferecida anualmente durante 
a Campanha Nacional de Imunização do idoso.
b)  A  vacina  contra  pneumococo  é  aplicada,  durante  a 
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, nos indivíduos 
que  convivem  em  instituições  fechadas,  tais  como  casas 
geriátricas, hospitais, casas de repouso e asilos com reforço 
cinco anos após a dose inicial.
c)  São  vacinas  do  trabalhador  segundo  o  Ministério  da 
Saúde,  Portaria  597  de  08  de  Abril  de  2004,  apenas: 
Hepatite A e B, Febre Amarela, Pneumoco e Triplice Viral.
d)  A  população  penitenciaria  deve  ser  contemplada  nos 
programas de vacinação contra Hepatite B.
e) São infecções causadas pelo  haemophilus influenzea b, 
meningite,  pneumonia,  septcemia,  epiglotite,  osteomielite 
entre outras.

14. O PCMSO visa à prevenção, rastreamento e diagnóstico 
precoce  dos  agravos  à  saúde  do  trabalhador,  o  PCMSO 
deve incluir:

a)  Realização  obrigatória  de  exames  médico  admissional, 
periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e 
demissional.
b)  Os  exames  médicos  realizados  que  compreendem  a 
avaliação  clinica,  abrangendo  anamnese   ocupacional  e 
exame físico e mental e dispensam exames laboratoriais.
c) Planejamento a cada 03(três) anos com ações de saúde 
previstas para diminuição de risco ao trabalhador.
d)  Avaliação  de  incapacidade  e  definição  da  conduta 
previdenciária ao trabalhador.
e) Adoção de medidas  de controle no ambiente de trabalho.

15. “No que se refere às doenças relacionadas ao trabalho, 
são  distintos  os  papéis  e  as  atribuições  do  médico, 
dependendo de sua inserção institucional.” Com relação as 
atribuições médicas analise os itens abaixo:

I  -  O  médico  clinico  ou  assistente  inserido  na  atenção 
médica  do  trabalhador  fará  o  diagnóstico  da  doença  que 
envolve a suspeita ou o estabelecimento da relação causal 
ou trabalho-doença ou nexo causal,  definirá o tratamento, 
quando  couber,  e  iniciará  os  procedimentos  necessários 
para  que  o  paciente  segurado  possa  usufruir  os  direitos 
previdenciários.
II  -  O  médico  clinico  irá  avaliar  a  existência  ou  não  de 
incapacidade  para  o  trabalho,  seu  grau  e  duração, 
confirmando  ou  não,  pelo  conhecimento  técnico,  o  nexo 
causal entre a doença e o trabalho.



III - Aos médicos do trabalho na empresa também cabem 
o  papel  de  suspeitar  ou  diagnosticar  de  doenças  do 
trabalho. 

a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Apenas I é correta.
c) Apenas II é correta.
d) I e II são corretas.
e) I e III são corretas

16.  A  partir  do  diagnóstico  da  doença  e  do 
estabelecimento  do  nexo  com  trabalho,  devem  ser 
aplicadas  determinadas  medidas,  coloque  V  para 
verdadeiro e F para falso, em relação aos procedimentos a 
serem adotados:

(     ) Avaliação quanto às necessidades de afastamento.
(   )  Acompanhamento  da  evolução,  registrando  o 
agravamento da situação clinica.
(   ) Notificação do agravo ao sistema de informação de 
morbidade vigente.
(     ) Inspeção no local de trabalho.

a) V, F, V, F
b) F, V, F, V
c) V, V, F, F
d) V, V, V, V
e) F, F, V, V

17.  Tuberculose  é  uma  doença  de  evolução  aguda, 
subaguda  ou  crônica  que  compromete  vários  órgão  ou 
sistemas, em especial as vias aéreas. O quadro clinico é 
caracterizado  por  tosse,  dispneia,  dor  torácica,  perda 
ponderal  e febre. Com relação aos critérios diagnósticos 
para tuberculose pulmonar, marque a alternativa correta:

a) Raios-X de tórax: expande a visão radiográfica e pode 
relevar lesões inclusive a presença de lesões suspeitas de 
neoplasias  localizadas  em  áreas  de  neoformação 
conjuntiva e fibrose.
b)  Tomografia:  mostra  acometimento  predominante  dos 
segmentos superiores e posteriores dos pulmões.
c) PPD: é indicado como método auxiliar  no diagnóstico 
em pessoas não vacinadas com BCG.
d) Bacteriologia: isoladamente identifica a infecção e não 
necessariamente a doença.
e) Exame físico: permite o diagnóstico definitivo.

18. Faça associação e marque a alternativa correta:

I - Antraz
II - Brucelose 
III - Tétano 
IV - Ornitose 

(   ) doença infecciosa aguda causada por clamídias, em 
geral, é leve ou moderada podendo ser grave em idosos 
sem tratamento adequado.

(   ) doença provocada por um bacilo anaeróbico encontrado 
na natureza em ampla distribuição geográfica sob a forma 
de esporos.
(   ) o homem contrai a doença pelo contato com animais 
doentes,  sua  carcaça,  sangue,  urina,  secreções  vaginais, 
fetos  abortados,  placenta  ou   pela  ingestão  de  leite  ou 
derivados provenientes de animais infectados.  
(   )  zoonose  causada  por  micro-organismo  gram-positivo 
manifestando-se  no  ser  humano  em três  formas  clínicas: 
cutânea, pulmonar e gastroentestinal.

a) I, II, III e IV
b) I, IV, III e II
c) II, I, III e IV
d) II, IV, I e III
e) II, I, III e IV

19. São sinais de alerta da febre do dengue, EXCETO:

a) Vômitos persistentes.
b) Pulso rápido e fino.
c) Aumento repentino do hematócrito.
d) Hipertensão arterial.
e) Hepatomegalia dolorosa.

20.  Hepatite  é  termo  genérico  para  inflamação  aguda  do 
fígado  que designa alterações degenerativas  ou necrótica 
dos hepatócitos. Suas principais causas são viroses devidas 
aos vírus da hepatite A (HAV), ao vírus da hepatite B(HBV), 
ao vírus da hepatite C (HCV), ao vírus da hepatite D (HDV) e 
ao  da  hepatite  E(HEV).  Na  hepatite  viral  C  (HCV)  a 
soroprevalência  em  trabalhadores  da  saúde  parece  ser 
similar  à  da  população  geral.  Para  os  trabalhadores 
expostos ao HCV devem ser garantidos, EXCETO:

a) Vacinação especifica para HCV.
b) Orientação quanto ao risco e as medidas de prevenção.
c) Facilidades para a higiene pessoal.
d) Condições de trabalho adequadas que permitam seguir 
as normas de precauções universais.
e)  EPI  adequados  (vestuário  limpo,  luvas,  proteção  para 
cabeça , etc.)

21.  Segundo  estimativa  da  OMS,  os  transtornos  mentais 
menores  acometem  cerca  de  30%  dos  trabalhadores 
ocupados,  e os transtornos  mentais  graves,  cerca de 5 a 
10%. 
No Brasil, dados do governo federal sobre a concessão de 
benefícios  previdenciários  de  auxílio-doença,  por 
incapacidade  para  o  trabalho  superior  a  15  dias  e  de 
aposentadoria por invalidez, por incapacidade definitiva para 
o  trabalho,  mostram  que  os  transtornos  mentais,  com 
destaque para o alcoolismo crônico, ocupam o terceiro lugar 
entre as causas dessas ocorrências (Medina,  1986).  Com 
base no texto analise os itens abaixo e marque a alternativa 
CORRETA:



a)  O  atual  quadro  econômico  mundial,  em  que  as 
condições de insegurança no emprego e segmentação do 
mercado  de  trabalho  são  crescentes,  tem  como 
consequência piora da saúde mental do trabalhador.
b)  Situações  variadas  como  mudança  de  posição  no 
trabalho,  fracasso  ou  acidente  de  trabalho  pouco 
frequentemente causam quadros psicopatológicos.
c) O  trabalho  tem  pouca  ou  nenhuma  importância  na 
dinâmica do investimento afetivo das pessoas.
d) Na sociedade moderna o trabalho é o principal medidor 
de integração social.
e)  O  processo  de  comunicação  dentro  do  ambiente  de 
trabalho  não  tem  importância  na  saúde  mental  do 
trabalhador.

22.  É uma síndrome caracterizada por  rebaixamento  do 
nível  de  consciência,  com  distúrbio  da  orientação  (no 
tempo  e  no  espaço)  e  da  atenção  (hipovigilância  e 
hipotenacidade),  associada  ao  comprometimento  global 
das  funções  cognitivas.  Podem  ocorrer  alterações  do 
humor  (irritabilidade),  da  percepção  (ilusões  e/ou 
alucinações  especialmente  visuais),  do  pensamento 
(ideação delirante) e do comportamento (reações de medo 
e agitação psicomotora). A que transtorno mental o texto 
se refere:

a) Dellirium.
b) Síndrome do pânico.
c) Alcoolismo.
d) Esquizofrenia.
e) Transtorno bipolar.

23. As mononeuropatias periféricas designam um conjunto 
de alterações decorrentes da compressão de apenas um 
dos  nervos  dos membros superiores  e inferiores.  Essas 
lesões podem decorrer de uma pressão interna, como, por 
exemplo, de uma contração muscular ou edema da bainha 
dos tendões ou de forças externas, como a quina de uma 
mesa,  uma ferramenta manual  ou a superfície  rígida de 
uma cadeira. Marque a alternativa que NÃO corresponde 
a uma monoeuropatia periférica.

a) Síndrome do túnel do carpo.
b) Síndrome do pronador redondo.
c) Síndrome do canal de Guyan.
d) Síndrome do desfiladeiro torácio. 
e) Compressão do nervo supra escapular.

24.  Marque a alternativa que apresenta somente agentes 
ergonômicos:

a) Posições viciosas de trabalho e ritmos inadequados de 
trabalho.
b) Vírus e movimentos repetitivos.
c) Temperaturas extremas e vibrações.
d) Ar comprimido e posições viciosas de trabalho.
e) Raios-X e monotonia.

25.  Paciente  chega  para  exame  periódico  apresentando 
edema sem presença de cacifo à compressão.  Esse sinal 
sugestivo de:

a) Obstrução linfática ou doença tireoideana.
b) Síndrome nefrótica ou obstrução linfática.
c) Insuficiência venosa ou síndrome nefrótica.
d) Síndrome nefrótica ou doença tireoideana.
e) Obstrução linfática ou insuficiência venosa.

26.  As seguintes  classes  de  drogas  estão  associadas  ao 
aumento  da  sobrevida  do  paciente  com  insuficiência 
cardíaca sistólica, EXCETO:

a) Hidralazina
b) Beta-bloqueador
c) Antagonista da aldosterona
d) Digitálico 
e) Bloqueadores dos receptores da angiotensina.

27. Trabalhador de 62 anos com hematúria macroscópica. A 
causa mais provável é:

a) Câncer de bexiga
b) Calculo renal
c) Infecção
d) Câncer de rim 
e) Câncer de próstata

28.  Paciente  masculino,  58 anos  de idade,  chega ao seu 
consultório  trazendo exames para avaliação médica, entre 
eles o PSA que se encontra com valor elevado. Dentre os 
métodos relacionados a baixo, o melhor para avialação da 
próstata é:

a) Toque retal
b) Urografia excretora
c) Cintilografia
d) Ultra-sonografia transretal
e) Uretrocitografia

29.  O  termo  doenças  ocupacionais corresponde  a 
designação  de  várias  doenças  que  causam  alterações  a 
saúde do trabalhador.  Marque a alternativa que apresenta 
as doenças ocupacionais mais frequentes em nosso meio:

a) Doenças de pele e cerebrovasculares.
b) Doenças cardiovasculares e do sistema locomotor.
c) Doenças respiratórias e de pele.
d) Câncer e do osteomusculares.
e) Doenças respiratórias e do sistema locomotor.

30.  Alcoolismo é uma doença caracterizada por disfunções 
físicas,  psíquicas e sócias associada ao uso exagerado e 
persistente de bebidas alcoólicas. É cada vez mais comum o 
afastamento  do  trabalhador  por  questões  relacionadas  ao 
abuso  de  álcool.  Marque  a  alternativa  que  se  refere  à 
abordagem apropriada ao paciente alcoolista:



I  -  Não existi  tratamento  que seja  eficaz  para  todos  os 
casos.
II  -  Tratamento  involuntário  somente  quando  o  paciente 
corre risco de vida ou se encontra incapaz de controlar 
seus próprios atos.
III  -  Internação no inicio  do tratamento  para promover  a 
abstinência e tratar complicações.

a) Todos são verdadeiros.
b) Apenas I.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II.

31. Marque a alternativa que apresenta um achado pouco 
frequente no exame clinico de um paciente com Síndrome 
Hipercinética:

a) Taquicardia
b) Dispneia
c) Pulso arterial do tipo célere 
d) Turgência jugular
e) Sopro mesossistolico

32.  Exame considerado padrão ouro para diagnóstico de 
litíase renal:

a) Raio-X abdominal
b) Ultrassonografia de vias urinarias
c) Tomografia computadorizada 
d) Sumário de urina
e) Ressonância magnética 

33. Em princípio um paciente portador de diabetes do tipo 
2, obeso, deve ser tratado com:

a) Glibenclamida
b) Acarbose
c) Glimepirida
d) Metformina
e) Insulina

34.  Durante o exame físico de um paciente ao realizar a 
ausculta  do  abdome  você  consegue  identificar  sopros. 
Marque a alternativa de uma patologia provável para essa 
situação:

a) Insuficiência aórtica
b) Peritonite crônica
c) Hepatite 
d) Periesplenite
e) Peri-hepatite

35.  Manifestação  extra-articular  mais  comum  nas 
espondiloartropatias:

a) Amiloidose
b) Osteoporose

c) Uveite anterior
d) Síndrome da cauda equina 
e) Aortite 

36. Lei Municipal que estabelece o Código de Posturas do 
Município de Araguaína. Trata-se da

a) Lei n.º 1.124/1986.
b) Lei n.º 1.778/1997.
c) Lei n.º 1.828/1998.
d) Lei n.º 2.193/2003.
e) Lei n.º 2.420/2005.

37.  Na última eleição Municipal,  o número de eleitores de 
Araguaína era,  aproximadamente,  de 86.400 eleitores.  No 
momento  atual  (março/2012),  segundo  o  TSE  (Tribunal 
Superior  Eleitoral),  o  número  de  eleitores  é, 
aproximadamente,

a) 89.800
b) 91.800
c) 92.800
d) 93.800
e) 94.800

38. Dentre os Municípios que compõem a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína, aquele com a 
menor área demográfica (medida em km²) é

a) Pau D’Arco
b) Colinas de Tocantins
c) Carmolândia
d) Piraquê
e) Aguiarnópolis 

39. O mapa ilustrativo abaixo representa a Microrregião na 
qual está cravado o Município de Araguaína

Os  Municípios  de  Araguaína,  Filadélfia  e  Araguanã  são 
representados, na figura, respectivamente, pelos números

a) 02 – 05 – 14



b) 02 – 05 – 01 
c) 15 – 03 – 01 
d) 02 – 09 – 03 
e) 02 – 05 – 16 

40. O Estado de Tocantins é, conforme divisão do IBGE, 
dividido  em  .....(1).....  mesorregiões,  sendo  que  o 
Município de Araguaína está cravado na Mesorregião ......
(2)......... 
As  duas  lacunas,  1  e  2,  acima,  são  preenchidas 
corretamente pelos elementos dispostos, respectivamente, 
na alternativa

a) 02(duas) – Ocidental do Tocantins. 
b) 04 (quatro) – Oriental do Tocantins.
c) 08 (oito) – de Araguaína. 
d) 02 (duas) – Oriental do Tocantins.
e) 04 (quatro) – Ocidental do Tocantins  




