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Cargo: Médico do Trabalho-20H 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa 
que o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de 
uma revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem 
ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me 
falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja 

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas 
coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se 
retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 

13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  

 
Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 

romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 
O profissionalismo foi para o espaço.  

(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 
 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 

14. Leia com atenção: 

O AGOURENTO  

 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu 
tio perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. O médico do trabalho tem uma atuação diversa abrangendo 
os mais diferentes aspectos da saúde do trabalhador. Dentre as 
atuações do médico do trabalho, destaca-se, EXCETO: 
a) Junto aos trabalhadores e empregadores, desenvolver 

atividades educacionais. 
b) Em acidentes de grandes proporções ou situações de desastre, 

planejar e implantar ações. 
c) Vigiar ativamente o uso de EPI’s (equipamentos de proteção 

individual). 
d) Controlar os fatores de risco presentes nos ambientes e 

condições de trabalho. 
 
18. Sobre a organização política da área da saúde do trabalhador, 
analise as afirmativas a seguir: 
I - O Ministério do Trabalho e Emprego é responsável pela 
normatização de toda a atividade laborativa, fiscalização, 
investigação de denúncias e de acidentes graves e óbitos.  
II - O Ministério da Previdência e Assistência Social, através do 
Instituto Nacional de Seguridade Social, é o responsável pelos 
benefícios pecuniários dos trabalhadores, mesmo aqueles sem 
registro em Carteira Profissional. 
III - O Ministério da Saúde é responsável pelo cuidado da saúde 
de todos os trabalhadores, desde a prevenção ao tratamento, 
como um direito garantido pelo SUS para toda a população. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
19. A norma regulamentadora 06 (NR 06) sobre os equipamentos 
de proteção individual (EPI): 
a) Estabelece que o uso de EPI’s é responsabilidade dos 

empregados, sendo estes os culpados por acidentes 
decorrentes do não uso, quando os EPI’s forem disponíveis. 

b) Define os casos onde os EPI’s são necessários, sendo o uso 
opção individual do empregado, desde que o mesmo se 
responsabilize por eventual acidente. 

c) Define os tipos de EPI’s que as empresas estão obrigadas a 
fornecer a seus empregados, sempre que a condições de 
trabalho exigirem. 

d) Estabelece que os empregadores são os responsáveis pela 
fiscalização do uso dos EPI’s, e que, em caso de acidente 
pela falta de EPI’s, os empregadores são os responsáveis. 

 
20. Sobre o exame admissional de saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) É avaliação clínica abrangendo anamnese ocupacional, exame 

físico e mental e exames complementares. 
b) Foi regulamentado pela NR 07, que trata dos Programas de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
c) É uma avaliação médica antes do registro em carteira e do 

efetivo início das atividades direcionada para riscos 
específicos do tipo, esforço ou características próprias do 
trabalho. 

d) Constitui exame de check-up tradicional, com exames 
específicos para cada faixa etária. 

 
21. São obrigações do médico responsável pela PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), EXCETO: 
a) Definir, através de estudos, os limites de tolerância das 

exposições do campo operacional da sua empresa. 
b) Solicitar à empresa a emissão da CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho). 
c) Indicar, quando necessário, afastamento do trabalhador da 

exposição ao risco ou do trabalho. 
d) Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para 

estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e 
definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. 

 
22. São situações de produção e/ou utilização que levam à 
exposição do trabalhador ao Chumbo, EXCETO: 
a) Fundição. 
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b) Indústria do couro. 
c) Fabricação de pilhas e baterias. 
d) Recuperação de sucata. 
 
23.  A categoria Schilling tipo I engloba doenças em que o 
trabalho é causa necessária. Assinale a alternativa que 
representa doença com esta característica: 
a) Sarcoidose. 
b) Dermatite de contato alérgica. 
c) Varizes dos membros inferiores. 
d) Silicose. 
 
24. A PAIR (Perda Auditiva Induzia por Ruídos) é o agravo mais 
frequente à saúde dos trabalhadores. São características da 
PAIR, EXCETO: 
a) Ser sempre neurossensorial. 
b) Geralmente bilateral, com padrões similares. 
c) A perda tem seu início e predomínio nas frequências de 8, 10 

ou 12 KzH. 
d) Sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído 

intenso. 
 
25. Sobre a silicose, mais antiga, mais prevalente e mais grave 
das doenças pulmonares relacionadas à inalação de poeiras 
minerais, analise as afirmativas a seguir: 
I - É vasta a relação com atividades de risco: mineração 
subterrânea, corte de pedras, britagem, cosméticos. 
II - A fase inicial caracteriza-se por dispneia de esforço, tosse, 
astenia e dor torácica à inspiração profunda. 
III - A fase avançada consiste de insuficiência respiratória grave, 
dor torácica progressiva e até cor pulmonale crônico. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
26. A asbestose, doença eminentemente ocupacional, é a 
pneumoconiose relacionada ao asbesto ou amianto. Sobre esta 
entidade nosológica, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O afastamento imediato e definitivo do trabalhador deve ser 

realizado, mesmo nas formas iniciais da doença. 
b) É doença de caráter progressivo e irreversível, podendo se 

manifestar alguns anos depois de cessada a exposição. 
c) Clinicamente se caracteriza por dispneia de esforço, estertores 

crepitantes bibasais, baqueteamento digital. 
d) Atualmente, sabe-se que a exposição ao asbesto não está 

relacionada ao câncer de pulmão e aos mesoteliomas 
malignos, como era divulgado anteriormente. 

 
27.  A segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil são as 
LER/DORT (Lesão por Esforço Repetitivo/Doenças 
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho). Sobre o tema, 
identifique a alternativa INCORRETA: 
a) Diferentemente de outras doenças do trabalho, as LER/DORT 

não se relacionam intimamente com exigência de ritmo 
intenso de trabalho, conteúdo pobre das tarefas, autoritarismo 
das chefias, mas sim às posições mecânicas em que o 
trabalho é executado. 

b) Atingem o trabalhador no auge da sua produtividade e 
experiência profissional, em torno dos 30 - 40 anos, sendo as 
mulheres mais acometidas. 

c) As categorias profissionais que encabeçam as estatísticas são 
os bancários, digitadores, operadores de linhas de montagem, 
secretárias. 

d) Fatores contributivos para o seu desenvolvimento são 
repetitividade de movimentos, manutenção de posturas 
inadequadas por tempo prolongado, esforço físico, trabalho 
muscular estático. 

 
28. Em relação às intoxicações exógenas por agrotóxicos, analise 
as afirmativas a seguir: 
I - Os inseticidas piretroides causam no homem sintomas de 
parkinsonismo devido à combinação com o Manganês, usado 
como estabilizante. 

II - Os organofosforados penetram por via dérmica, pulmonar e 
digestiva e podem causar sudorese, sialorréia, miose, 
hipersecreção brônquica.  
III - Os organoclorados são lipossolúveis (contra-indicando o uso 
de leite nas intoxicações), podendo causar alterações 
comportamentais, sensoriais, do equilíbrio e até do bulbo 
respiratório. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
29. A doença causada pela intoxicação pelo chumbo chama-se 
saturnismo. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O contato com os compostos de chumbo pode ocasionar 

dermatites e úlceras na epiderme. 
b) As queixa de impotência sexual e redução da libido são 

comuns nos casos de intoxicação crônica pelo chumbo. 
c) As principais atividades profissionais em que ocorre exposição 

ao chumbo são manipulação do couro e fabricação de tintas. 
d) As alterações do comportamento mais comuns nos casos de 

intoxicação crônica são irritabilidade, hostilidade, 
agressividade). 

 
30. Benzenismo é o nome dado às manifestações clínicas ou 
alterações hematológicas relacionadas ao benzeno. Sobre o 
exposto, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Estudos epidemiológicos tem demonstrado a relação do 

benzendo com leucemia mieloide aguda e crônica, doença de 
Hodgkin e hemoglobinúria paroxística noturna. 

b) Os principais processos de trabalho que expõem o trabalhador 
ao benzeno são siderurgia e refinaria de petróleo. 

c) Os sintomas clínicos são pobres, mas podem haver queixas 
relacionadas ao sistema hematológico como fadiga, palidez, 
infecções frequentes e epistaxe. 

d) O principal problema relacionado à exposição crônica ao 
benzendo é a síndrome de Dandy-Walker. 

 
31. Assinale a alternativa que indica campo de trabalho 
caracterizado pela exposição ao sisal. 
a) Fabricação de cordas. 
b) Construção civil. 
c) Mineração de carvão. 
d) Lavanderia com limpeza a seco. 
 
32. A exposição que ocorre nas galvanoplastias, indústrias do 
cimento, fotográfica e em cortumes, causando tipicamente lesão 
ulcerativa na pele de aspecto circular com dupla borda, a externa 
rósea e a interna escura (necrose), gerando aspecto característico 
de “olho de pombo”, está relacionada à qual agente: 
a) Cádmio. 
b) Mercúrio. 
c) Prata. 
d) Cromo. 
 
33. O hidrargirismo é doença ocupacional relacionada à 
exposição ao Mercúrio, sendo categorizada com Schilling tipo: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
 
34. Não devem ser considerada como doença do trabalho: 
a) Doença degenerativa. 
b) Acidente sofrido fora do local e horário de trabalho, durante o 

trajeto para ida e volta ao trabalho. 
c) Doença endêmica adquirida por segurados habitantes da 

região onde ela se desenvolva. 
d) Doença inerente ao grupo etário. 
 
35. Em relação à epidemiologia dos acidentes de trabalho, analise 
as afirmativas a seguir: 
I - A maioria dos diagnósticos refere-se a patologias traumáticas 
das extremidades. 
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II - Observa-se queda acentuada na incidência de acidentes de 
trabalho, resultado da melhoria geral das condições de trabalho. 
III - Atualmente, as estatística englobam apenas os segurados 
pelo Regime Geral do INSS, não contabilizando o mercado 
informal e os servidores públicos cobertos pelos regimes 
especiais de previdência do funcionalismo. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
36. O auxílio-acidente é um benefício garantido pelo Regime 
Geral de Previdência Social aos seus segurados e dependentes. 
Sobre este benefício, assinale a alternativa correta: 
a) Será devido ao segurado se ficar incapacitado para o seu 

trabalho por mais de 15 dias consecutivos, por acidente de 
trabalho ou doença não relacionada ao trabalho. 

b) Será concedido como indenização quando, após consolidação 
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade 
para o trabalho que habitualmente exercia. 

c) Será devido ao segurado se ficar incapacitado para o seu 
trabalho por mais de 15 dias consecutivos, apenas  por 
acidente de trabalho. 

d) Será concedido como indenização em qualquer caso de 
acidente de trabalho, mesmo que não cause redução da 
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 

 
37.  A quantificação da incapacidade laboral é realizada por meio 
de perícia. Muitas vezes, o perito baseia-se em tabelas para 
estimar a perda da capacidade laboral. A tabela da SUSEP 
(superintendência de seguros privados) é uma das mais utilizadas 
nesta quantificação. Segunda ela, são critérios de invalidez total, 
EXCETO: 
a) Perda total do uso de ambos os pés. 
b) Alienação mental total e incurável. 
c) Surdez total incurável de ambos os ouvidos. 
d) Perda total do uso de 1 membro superior e 1 membro inferior. 
 
38. O segurado pode obter isenção de carência para concessão 
de aposentadoria por invalidez se for constatado em perícia 
médica as seguintes doenças, EXCETO: 
a) AIDS. 
b) Artrite Reumatoide. 
c) Tuberculose ativa. 
d) Neoplasia maligna. 
 
39. Em relação a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de 
Trabalho), assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Deverá ser emitida em todo acidente ou doença relacionados 

ao trabalho, mesmo nos casos em que não haja afastamento 
ou incapacidade. 

b) Deve ser entregue ao posto do seguro social até o 1º dia útil 
após a ocorrência do acidente. 

c) No caso de morte pelo acidente de trabalho, não há 
necessidade de CAT, sendo o relação com o trabalho 
estabelecida na Declaração de Óbito. 

d) Na falta da emissão da CAT por parte da empresa, podem 
emití-la o próprio segurado acidentado ou seus dependentes. 

 
40. São itens que devem fazer parte do conjunto de 
procedimentos corretos adotados em todo caso de Asbestose, 
EXCETO: 
a) Notificação e investigação do caso. 
b) Interdição da empresa, pois os outros trabalhadores também 

estão sendo expostos ao asbesto. 
c) Afastamento imediato e definitivo da exposição, mesmo nas 

formas iniciais. 
d) Solicitação da emissão da CAT pela empresa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




