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2 CAIXA-Médico do Trabalho 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto 

seguinte. 
 

A lua da língua 
 

Existe uma língua para ser usada de dia, debaixo da luz 

forte do sentido. Língua suada, ensopada de precisão. Que nós 

fabricamos especialmente para levar ao escritório, e usar na 

feira ou ao telefone, e jogar fora no bar, sabendo o estoque 

longe de se acabar. Língua clara e chã, ocupada com as obri-

gações do expediente, onde trabalha sob a pressão exata e 

dicionária, cumprimentando pessoas, conferindo o troco, desfa-

zendo enganos, sendo atenciosamente sem mais para o mo-

mento. É a língua que Cristina usou para explicar quem quebrou 

o cabo da escova, ou a língua das aeromoças em seus avisos 

mecanicamente fundamentais. 

Mas no entardecer da linguagem, por volta das quatro e 

meia em nossa alma, começa a surgir um veio leve de angústia. 

As coisas puxam uma longa sombra na memória, e a própria 

palavra tarde fica mais triste e morna, contrastando com o azul 

fresco e branco da palavra manhã. À tarde, a luz da língua mi-

galha. E, por ser já meio escuro, o mundo perde a nitidez. Calar, 

a tarde não se cala, mas diz menos do que veio a dizer. É a que 

frequenta os cartões de namoro, as confissões, as brigas e os 

gritos, ou a atenção desajeitada das palavras num velório, ou 

nos sussurros namorados ao pé dos muros dos subúrbios. 

E tem a língua que em si mesma anoitece, quando o 

escuro espatifa o sentido. O sol, esfacelado, vira pó. E a lin-

guagem se perde dos trilhos de por onde ir. Tateia, titubeia, tro-

peça, esbarra em regras, arrasta a mobília das normas. À noite, 

sonha a nossa língua. No céu da boca as palavras guardam um 

resíduo de pensamento, e têm a densidade vazia das ideias va-

gas, condensando-se como nuvens de um céu sem luz. No ca-

lor tempestuoso dessas noites de Manuel Bandeira, é possível a 

bailarina ser feita de borracha e pássaro. Enquanto o poeta 

Murilo Mendes solta os pianos na planície deserta, tudo é dito 

distante dos ruídos do dia. Tudo é possível nessa escuridão 

criativa, existe o verso, existe a canção. 

Mais tarde, finda a noite, quando abrimos a boca, a lín-

gua amanhece, e de novo a levamos pelos corredores e pelas 

repartições, pelas galerias e escritórios, valendo-nos dela para o 

recado simples, a ordem necessária, o atendimento útil. En-

quanto não chega a tarde, enquanto não anoitece. 
(Adaptado de André Laurentino, Lições de gramática para 
quem gosta de literatura) 

 
 
1. O autor refere-se no texto a três línguas, cuja variação se 

deve, sobretudo, 
 
(A) à classe social do falante, já que esta é marcada 

pela maior ou menor facilidade de acesso do indi-
víduo aos bens culturais. 

 
(B) à disposição de espírito e ao humor de cada um de 

nós, que variam de modo aleatório ao longo das 
diferentes etapas de nossa vida. 

 
(C) aos mecanismos linguísticos próprios da linguagem 

verbal, que nada têm a ver com as intenções ou 
necessidades circunstanciais do usuário. 

 
(D) à diversidade das situações de linguagem, que o 

autor vê marcadas na sucessão dos diferentes pe-
ríodos do dia. 

 
(E) ao maior ou menor índice de formalidade com que 

as pessoas as empregam, cumprindo ou descum-
prindo as normas gramaticais. 

2. Atente para as seguintes afirmações: 
 
 I. Referindo-se à Língua suada, ensopada de preci-

são, no primeiro parágrafo, o autor está antecipan-
do as características que reconhecerá nas lin-
guagens poéticas de Manuel Bandeira e Murilo 
Mendes. 

 
 II. Na linguagem vinculada ao entardecer, por volta 

das quatro e meia, no segundo parágrafo, o autor 
identifica o aprimoramento da comunicação entre 
as pessoas, que passa a ser mais precisa e 
imediata. 

 
 III. A língua que em si mesma anoitece, qualificada no 

terceiro parágrafo, ganha atributos estéticos, fazen-
do-se mais criativa e surpreendente que nos outros 
estágios de sua utilização. 

 
 Em relação ao texto, está correto o que se afirma 

APENAS em 
 

(A) II e III. 

 
(B) II. 
 
(C) III. 

 
(D) I e II. 
 
(E) I. 

_________________________________________________________ 
 

3. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o 
sentido de um segmento em: 

 
(A) sabendo o estoque longe de se acabar (1

o
 pará-

grafo) = o repertório ignorando até onde pode chegar 
 
(B) avisos mecanicamente fundamentais (1

o
 parágrafo) 

= advertências sobre os mecanismos linguísticos 
 
(C) se perde dos trilhos de por onde ir (3

o
 parágrafo) = 

exime-se dos descaminhos previstos 
 
(D) esbarra em regras (3

o
 parágrafo) = submete-se aos 

ditames disciplinares 
 
(E) guardam um resíduo de pensamento (3

o
 parágrafo) 

= preservam um remanescente de reflexão 
_________________________________________________________ 
 

4. Está clara e correta a redação deste livre comentário 
sobre o texto: 

 
(A) Nas situações rotineiras a língua corresponderia a 

esses mesmos parâmetros comuns, com os quais o 
autor do texto preferiu associar à luz clara do dia. 

 
(B) Segundo o autor do texto, ao crepúsculo a língua 

passaria a ter nuances sombrias, perdendo a nitidez 
e deixando-se marcar por uma tonalidade melan-
cólica. 

 
(C) Há situações, como um velório ou diálogo de namo-

rados, em cujas a linguagem parece ficar aquém de 
sua intenção original, que era expressar algo a mais. 

 
(D) Se durante à noite os pensamentos ficam mais difu-

sos, é também a hora aonde os poetas costumam 
encontrar sua melhor e mais ousada  inspiração. 

 
(E) O texto deixa entrever, com toda a clareza, que as 

propriedades da língua se alternam mediante a pas-
sagem do dia à noite, consistindo numa adequação 
dos períodos. 
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5. As normas de concordância verbal estão plenamente 
observadas na frase: 
 

(A) Ao considerar que as palavras de um discurso pode 
afastar-se de seu trilho original, somos alertados 
para o fato de que as palavras chegam a distorcer o 
nosso pensamento. 

 

(B) O entendimento imediato das palavras a que recor-
remos dependem da adequação lexical com que nos 
comunicamos nas diferentes situações. 

 

(C) Preservam-se, durante o dia claro, as características 
mais comunicativas da língua, pelas quais se cum-
pre seu propósito de fazer as pessoas se enten-
derem. 

 

(D) Cabem aos poetas valer-se de uma linguagem cujas 
marcas mais evidentes não se encontram num dicio-
nário, mas no contexto que é próprio à imaginação 
lírica. 

 

(E) Distingue-se perfeitamente, entre os usos diurnos 
ou noturnos de uma língua, aquelas nuances que 
acusam a variação expressiva de seus vários re-
gistros. 

_________________________________________________________ 
 

6. Está plenamente adequada a correlação entre os tempos 
e modos verbais na frase: 
 

(A) Ainda haverá uma língua que nós fabricássemos 
apenas para simular algum significado, com palavras 
que inventaremos para que fosse atendida nossa vo-
cação lúdica. 

 

(B) Expressões como “sem mais para o momento”  ou 
“atenciosamente” vêm marcando a linguagem proto-
colar que todos reconhecessem como falsa, a des-
peito de virem a perpetuá-la. 

 

(C) Em todas as tardes haverá o momento em que a 
linguagem deixa de ser nítida e direta para assumir 
um registro confuso, em que querem se expressar 
nossas sensações indefinidas. 

 

(D) Ao admitir que “o escuro espatifa o sentido”, o autor 
atribuiu à noite o poder de estar desviando as pa-
lavras do sentido que lhes for estipulado nos dicio-
nários. 

 

(E) Dois poetas brasileiros estariam sendo citados no 
texto para que venham a ilustrar com expressões 
criativas a magia com que terão sido capazes de dar 
forma nova a velhos sentimentos. 

_________________________________________________________ 
 

7. Transpondo-se para a voz passiva os segmentos as pala-
vras guardam um resíduo de pensamento e de novo a 
levamos pelos corredores, resultarão, respectivamente, as 
formas verbais 
 

(A) é guardado e é levada. 
 

(B) são guardadas e são levados. 
 

(C) guardam-se e levam-se. 
 

(D) têm guardado e vamos levando. 
 

(E) guarda-se e têm levado. 

8. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase: 
 

(A) Tão logo anoitece nossas palavras, ao contrário do 
que ocorre pela manhã passam a se desfazer de 
sua nitidez funcional, assumindo agora, o aspecto 
nebuloso de um discurso que uma vez pronunciado, 
envolve-se em sombras densas. 

 
(B) Tão logo anoitece, nossas palavras ao contrário do 

que ocorre pela manhã, passam a se desfazer, de 
sua nitidez funcional, assumindo, agora, o aspecto 
nebuloso, de um discurso que uma vez pronunciado 
envolve-se em sombras densas. 

 
(C) Tão logo anoitece, nossas palavras ao contrário do 

que ocorre pela manhã, passam a se desfazer de 
sua nitidez funcional, assumindo agora o aspecto 
nebuloso, de um discurso que uma vez pronunciado, 
envolve-se em sombras densas. 

 
(D) Tão logo anoitece, nossas palavras ao contrário do 

que ocorre pela manhã passam a se desfazer de 
sua nitidez funcional assumindo, agora o aspecto 
nebuloso de um discurso, que uma vez pronunciado 
envolve-se em sombras, densas. 

 
(E) Tão logo anoitece, nossas palavras, ao contrário do 

que ocorre pela manhã, passam a se desfazer de 
sua nitidez funcional, assumindo agora o aspecto 
nebuloso de um discurso que, uma vez pronunciado, 
envolve-se em sombras densas. 

_________________________________________________________ 
 

9. As expressões  de que e ao qual preenchem correta-
mente, na ordem dada, as lacunas da frase: 

 
(A) As linguagens ...... se refere o autor do texto não têm 

um único significado, ...... ninguém mostre qualquer 
dúvida. 

 
(B) As linguagens ...... alude o autor do texto não têm 

um único significado, ...... ninguém deixe de duvidar. 
 
(C) As palavras ...... utilizamos à noite não têm imediato 

significado, ...... sentido exato é logo reconhecido. 
 
(D) As palavras ...... costumamos nos valer à noite têm 

um significado ...... se prende uma sombra de mis-
tério. 

 
(E) As palavras ...... convocamos à noite transpiram um 

significado ...... poucos são capazes de reconhecer. 
_________________________________________________________ 
 

10. É preciso corrigir, por apresentar falha estrutural, a reda-
ção da seguinte frase: 

 
(A) O autor considera a hipótese de que temos várias 

línguas à disposição, de acordo com o período do 
dia em que nos comunicamos. 

 
(B) Ao admitir que temos à disposição mais de uma lin-

guagem, os períodos do dia seriam decisivos para 
essa alteração de sentido. 

 
(C) O autor usa indistintamente os termos língua e 

linguagem, ignorando diferenças que costumam ser 
consideradas pelos meticulosos linguistas. 

 
(D) Costuma-se atribuir aos poetas a fama generalizada 

de herméticos, quando apenas cuidam de precisar 
nossos fundos mistérios. 

 
(E) Há pessoas que não conseguem ser claras ainda 

quando empregam as palavras de todo dia, dessas 
que servem para comunicar as coisas mais simples. 
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Noções de Informática 

 
11. No Sistema Operacional Windows, o aplicativo, nativo do 

sistema operacional, utilizado para o gerenciamento de 
arquivos e pastas é 

 
(A) Botão Iniciar. 
 
(B) Internet Explorer. 
 
(C) Painel de Controle. 
 
(D) Windows Explorer. 
 
(E) Wordpad. 

_________________________________________________________ 
 

12. A utilização do Sistema Operacional Windows é facilitada 
e agilizada pelos recursos das Teclas de Função. Durante 
o uso do Windows Explorer, o pressionar da tecla F1 tem 
o efeito de 

 
(A) apresentar a janela de Ajuda. 
 
(B) criar uma nova pasta. 
 
(C) fechar a janela atual. 
 
(D) maximizar ou minimizar a janela ativa. 
 
(E) selecionar a caixa de pesquisa. 

_________________________________________________________ 
 

13. Considere o seguinte trecho de um poema de Fernando 
Pessoa editado no Microsoft Word: 

 
1 
2 
3 
4 

Quem me dera ouvir de alguém a voz humana 
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia; 

Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia! 
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam. 

 
 Considerando que o quadro representa as margens da pá-

gina, os parágrafos 1, 2 e 3 estão, respectivamente, com 
alinhamento 

 
(A) à Esquerda, Justificado e à Direita. 
 
(B) à Esquerda, Centralizado e Justificado. 
 
(C) Centralizado, à Esquerda e à Direita. 
 
(D) Centralizado, à Esquerda e Justificado. 
 
(E) Justificado, à Esquerda e à Direita. 

_________________________________________________________ 
 

14. Considere o seguinte trecho de uma planilha, com as no-
tas de três provas de algumas matérias, editada no 
Microsoft Excel: 

  

 
 
 Caso a função =CONT.NÚM(B2:D4) seja inserida na 

Célula D5, o valor apresentado nessa Célula será: 
 

(A)     3. 
 
(B)     9. 
 
(C) 150. 
 
(D) 260. 
 
(E) 690. 

 
Ética 

 
15. O Código de Conduta da Alta Administração Pública dis-

põe que a autoridade pública 
 

(A) que receber remuneração de fonte privada para par-
ticipar de seminários e eventos semelhantes obriga-
se a não revelar o respectivo valor. 

 
(B) é dispensada de comunicar à Comissão de Ética Pú-

blica alteração relevante de patrimônio no caso de 
transferência de bens a cônjuge. 

 
(C) tornará pública participação superior a 10% do ca-

pital de sociedade de economia mista, de instituição 
financeira, ou de empresa que negocie com o Poder 
Público. 

 
(D) poderá, a qualquer tempo, após deixar o cargo, 

prestar consultoria a sindicato ou a entidade de 
classe. 

 
(E) adote padrões éticos na relação entre suas ativida-

des públicas e privadas, de modo a prevenir even-
tuais conflitos de interesses. 

_________________________________________________________ 
 

16. O Código de Ética da Caixa Econômica Federal prevê que 
 

(A) seus colaboradores podem, em nome da Caixa, soli-
citar contribuições de bens materiais ou valores a 
parceiros comerciais. 

 
(B) é aceitável que se privilegiem fornecedores e pres-

tadores de serviços, em benefício dos negócios. 
 
(C) é garantida proteção contra qualquer forma de repre-

sália ou discriminação profissional a quem denunciar 
suas violações. 

 
(D) como empresa pública e de capital fechado, a Caixa 

não tem compromisso com a prestação de contas 
das suas atividades. 

 
(E) seus dirigentes não estão comprometidos com uni-

formidade de procedimentos no exercício de suas 
atribuições profissionais do cargo. 

_________________________________________________________ 
 

17. A Caixa Econômica Federal, por meio do seu Código de 
Ética, deseja que seus empregados e dirigentes adotem 
valores que levem a 

 
(A) atitudes de preconceitos relacionadas à origem, ra-

ça, gênero, religião, credo e classe social. 
 
(B) práticas que fragilizem a sua imagem e comprome-

tam o seu corpo funcional.  
 
(C) orientações e informações aos clientes para que to-

mem decisões favoráveis aos negócios da Caixa. 
 
(D) oferta de oportunidades de ascensão profissional 

aos empregados, com critérios claros. 
 
(E) participação frequente em atividades destinadas à 

divulgação das iniciativas governamentais. 
_________________________________________________________ 

 
Atualidades 

 
18. Em 2012, de acordo com a Organização das Nações Uni-

das (ONU), o Brasil ficou em 85
o
 lugar quanto ao Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de sua população. Tal 
medida é elaborada a partir de três quesitos distintos: 
saúde, renda e 

 
(A) acesso ao conhecimento. 
 
(B) consumo de bens e serviços. 
 
(C) casa própria. 
 
(D) emprego fixo. 
 
(E) tempo destinado ao lazer. 
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19. Embora pertencentes à União Europeia, alguns países 
não aderiram à Zona do Euro, razão pela qual mantêm 
suas próprias moedas oficiais. É o caso  

 
(A) da lira italiana. 
 
(B) do xelim austríaco.  
 
(C) do marco alemão. 
 
(D) da libra esterlina. 
 
(E) do dracma grego. 

_________________________________________________________ 
 

20. As evidências de que o uso de combustíveis fósseis tem 

causado danos ambientais devido ao aquecimento global 

são irrefutáveis. A finitude dos recursos fósseis, aliada a 

estes danos ambientais, tem levado a humanidade a uma 

busca cada vez mais intensa por fontes de energia limpas 

e renováveis. 
 

(VICHI, Flavio Maron; MANSOR, Maria Teresa Castilho. Ener-
gia, meio ambiente e economia: o Brasil no contexto mundial. 
Química Nova, São Paulo, 2009. v. 32, n. 3, p. 757-767) 

 
 Consideram-se fontes de energia renovável, entre outras, 
 

(A) a força do vento e o carvão mineral. 
 
(B) o etanol e os raios solares. 
 
(C) a madeira e o xisto betuminoso. 
 
(D) o gás natural e o biodiesel. 
 
(E) o butano e a água dos rios. 

_________________________________________________________ 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Seis semanas após o término do tratamento de colite 
pseudomembranosa, um paciente assintomático apresen-
ta ainda teste positivo para toxinas de Clostridium difficile. 
A conduta indicada é 

 
(A) observação clínica. 
 
(B) amoxicilina VO por 1 semana. 
 
(C) vancomicina VO por 14 dias. 
 
(D) ciprofloxacina VO por 1 semana. 
 
(E) metronidazol EV por 10 dias. 

_________________________________________________________ 
 

22. Um homem de 66 anos, em uso de enalapril e metformina, 
apresentou durante o trabalho adormecimento e fraqueza 
do lado esquerdo do corpo. É examinado e constata-se 
hemiparesia esquerda. É encaminhado a um hospital onde 
chega já sem déficit motor, mas constata-se a presença 
de fibrilação atrial, que é revertida a ritmo sinusal. A con-
duta ambulatorial mais adequada, dentre as abaixo, é 

 
(A) ácido acetilsalicílico e clopidogrel. 
 
(B) clopidogrel. 
 
(C) varfarina. 
 
(D) varfarina e ácido acetilsalicílico. 
 
(E) ácido acetilsalicílico. 

_________________________________________________________ 
 

23. O risco de câncer de mama NÃO está aumentado na se-
guinte situação: 

 
(A) primeiro parto acima de 35 anos. 
 
(B) índice de massa corporal ≥ 31,5 kg/m2, na pré-me-

nopausa. 
 
(C) menarca precoce. 
 
(D) reposição hormonal pós-menopausa. 
 
(E) nuliparidade. 

24. O filho de 5 anos de uma mulher na 8
a
 semana de ges-

tação é atendido em um hospital com o diagnóstico de 
meningite meningocócica. A profilaxia da mãe deve ser 
feita, preferencialmente, com 

 
(A) ciprofloxacina. 
 

(B) ampicilina. 
 

(C) penicilina benzatina. 
 

(D) rifampicina. 
 

(E) ceftriaxona. 
_________________________________________________________ 
 

25. Eritema nodoso geralmente está associado a  
 

(A) infecção estreptocócica a distância. 
 

(B) linfoma não-Hodgkin. 
 

(C) endocardite bacteriana. 
 

(D) infecção estafilocócica no subcutâneo. 
 

(E) mieloma múltiplo. 
_________________________________________________________ 
 

26. Pacientes portadores de distúrbio bipolar, gravemente 
acometidos de um episódio agudo de mania, estarão me-
lhor medicados com o uso de 

 
(A) risperidona, associada a haloperidol. 
 

(B) fluoxetina. 
 

(C) venlafaxina associada a citalopram. 
 

(D) lítio associado a quetiapina. 
 

(E) haloperidol associado a amitriptilina. 
_________________________________________________________ 
 

27. O tratamento antibiótico das prostatites agudas (tipo I) 
deve ter como alvo o seu principal agente etiológico, ou 
seja, 

 
(A) enterococos. 
 

(B) Proteus sp. 
 

(C) Pseudomonas aeruginosa. 
 

(D) E. coli. 
 

(E) estafilococos. 
_________________________________________________________ 
 

28. São complicações frequentes nos portadores de anemia 
falciforme, EXCETO: 

 
(A) priapismo. 
 

(B) trombose venosa profunda de repetição. 
 

(C) osteonecrose de quadril. 
 

(D) úlceras distais de membros inferiores. 
 

(E) colelitíase.
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29. No campo da Saúde do Trabalhador, a epidemiologia tem exercido um papel fundamental na identificação e no controle dos 
fatores de risco. Ela oferece, por meio de medidas, as bases para a estimativa de diagnósticos populacionais e a identificação de 
necessidades de intervenção ou ações coletivas. Dentre as medidas utilizadas, inclui-se a 

 

(A) mediana, que é uma medida de tendência central, o seu valor divide a distribuição da frequência em duas partes, em que 
50% da frequência está abaixo do valor mediano e 50% acima. 

 

(B) mediana, que é uma medida de tendência central, o seu valor sofre influência de valor aberrante, ou seja, se em uma 
distribuição houver um valor de variável discrepante das demais, ela será atraída para este valor. 

 

(C) média aritmética, que é uma das medidas de tendência central mais utilizada no dia a dia, e um de seus principais usos é 
ser utilizada como medida central nas distribuições assimétricas. 

 

(D) taxa de incidência, que é o número de pessoas afetadas na população de trabalhadores em um determinado momento. 
 

(E) taxa de letalidade, que é a medida que relaciona o número de casos graves de uma doença e o número de pessoas que 
foram acometidas por esta doença. 

 

 
30. Os edifícios modernos fechados propiciaram condições para criar um nicho ecológico complexo que se tornou uma possível 

fonte de doenças para o homem, sendo de grande importância o conhecimento destas condições para a segurança e saúde do 
trabalhador. Em relação a este tema, é correto afirmar: 

 

(A) Um exemplo conhecido da virulência dos micróbios que se desenvolvem em ambientes fechados é a "doença dos 
legionários" ou legionelose. Esta enfermidade surgiu em um grupo de legionários que estava participando de uma 
convenção da Legião Americana, em um hotel de Filadélfia. Este episódio foi o primeiro caso reconhecido, mas teve 
pequena repercussão por não afetar um número expressivo de pessoas. 

 

(B) A taxa de absenteísmo dos ocupantes de um edifício fechado é semelhante a de um edifício com ventilação natural, pois 
os problemas de saúde identificados não ocasionam ausência no trabalho por serem sintomas controláveis com o uso de 
medicações preventivas como colírio lubrificante, ou soro fisiológico para umidificação nasal. 

 

(C) Em edifícios doentes são identificados, em seus ocupantes, uma alta prevalência de sintomas, que incluem: problemas nos 
olhos (irritação, secura), problemas nasais (coriza ou irritação nasal), problemas de garganta (secura, irritação), 
anormalidades na pele (coceira ou irritação) e problemas para manter a concentração no trabalho.  

 

(D) Uma ventilação externa com suprimento  de ar ambiente elimina ou minimiza muitas das irritações em olhos, nariz, 
garganta e pele causadas por substâncias químicas presentes no ar provenientes do meio interno. Esta ventilação atinge 
níveis de pureza do ar sempre mais adequados que do ambiente fechado com ar condicionado. 

 

(E) A epidemiologia dos edifícios doentes requer um enfoque importante do médico, visando às medidas de prevenção com o 
uso de colírio lubrificante, ou soro fisiológico para umidificação nasal, pois os aspectos da edificação que são definidos 
pelos engenheiros e arquitetos não são possíveis de serem alterados. 

 

 
31. Riscos Ergonômicos são fatores psicofisiológicos relacionados ao trabalho em que o ser humano fica exposto durante o 

desenvolvimento de suas atividades. Em relação aos tipos de riscos ergonômicos, é correto afirmar: 
 

(A) O uso do computador, se estiver posicionado de forma a ocasionar perda de contraste e visibilidade ruim no monitor de 
vídeo, pode ocasionar desconforto para a atividade de trabalho, sem repercussão à saúde do trabalhador. 

 

(B) A postura inadequada, fator de risco no setor financeiro, pode acarretar problemas osteomusculares nos trabalhadores 
deste setor. A medida a ser tomada seria a instituição estar provida de mobiliários ajustáveis, o que eliminaria este fator de 
risco. 

 

(C) A reestruturação produtiva dos bancos, desde a década de 80, ocasionou uma diminuição quantitativa do uso dos caixas 
de banco, decorrente da utilização de caixas eletrônicos e acesso à internet, havendo uma diminuição da demanda de 
trabalho para os trabalhadores na função de caixa. 

 

(D) Há uma diferenciação entre os riscos que acometem as diferentes funções em um setor financeiro. Para os caixas há 
problemas posturais com a cabeça e braços/mãos, sem impacto de fatores psicossociais e organizacionais, enquanto os 
gerentes/chefes apresentam cargas dos tipos organização do trabalho e psicossociais. 

 

(E) Como fatores ergonômicos existentes no setor financeiro podem ser identificados: iluminação inadequada com pouca ou 
muita luz, ventilação inadequada, ruído desconfortável, presença de reflexos luminosos, fatores psicossociais envolvidos, 
como as relações interpessoais com as chefias e colegas e os estilos de liderança.  

Caderno de Prova ’MT’, Tipo 001






  

CAIXA-Médico do Trabalho 7 

32. No trabalho em turno e noturno, os trabalhadores estão sujeitos à exposição de fatores psicossociais do trabalho que interferem 
nos processos saúde-doença. Seus efeitos na saúde dos trabalhadores, assim como as principais medidas de intervenção que 
visam minimizar as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores quanto à saúde e ao bem-estar orgânico e social são: 
 

(A) As situações de risco para acidentes, doenças físicas e transtornos mentais são iguais para os trabalhadores do turno 
noturno comparado aos demais, pois a demanda de trabalho neste turno é menor. 

 

(B) Os gêneros são influenciados da mesma maneira na tolerância ao trabalho em turnos, agindo pelas vias biológicas. 
 

(C) Uma das recomendações é a definição de turnos fixos noturnos, para que o trabalhador se adapte a este turno, o rodízio 
de turnos é mais prejudicial, pois esta adaptação nunca ocorre. 

 

(D) Os turnos matutinos, mesmo com início muito cedo, são melhores, pois não provocam débitos de sono, pois o trabalhador 
dorme durante o período da noite, que é fisiológico. 

 

(E) Com relação aos ritmos biológicos, propõem-se que o cronotipo do trabalhador seja considerado na escolha do tipo de 
esquema de trabalho.  

 

 
33. Todos os empregadores e instituições, que admitam trabalhadores como empregados, devem elaborar o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais − PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho. Em relação ao levantamento de riscos, é correto afirmar: 
 

(A) No levantamento de riscos ambientais são avaliados os agentes físicos, químicos e ergonômicos existentes. Estes são os 
grupos de agentes realmente nocivos para a saúde do trabalhador. Nesse grupo deverão ser identificados as fontes 
geradoras, as trajetórias e os meios de propagação no ambiente de trabalho. 

 

(B) Para identificar agentes nocivos e exposições, é necessário conhecer, detalhar e observar o funcionamento das etapas do 
processo de produção, podendo esta análise qualitativa ser baseada na observação, sendo dispensável, entretanto, a 
participação do trabalhador. 

 

(C) A avaliação quantitativa deverá ser realizada com a finalidade de determinar os graus de insalubridade. Para o levantamento 
de risco a avaliação qualitativa realizada pela observação já é suficiente, não havendo vantagens em se aplicar a análise 
quantitativa. 

 

(D) São muitas e variadas as medidas para mensurar as exposições a agentes nocivos. Dentre as características mais 
importantes para a vigilância em saúde destacam-se a natureza, a concentração ou intensidade e o tempo de exposição. 

 

(E) Uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e 
estabelecimento de novas metas e prioridades deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos a cada 2 anos, 
para empresas de grau de risco 1 e 2, e anualmente para empresas de grau de risco 3 e 4. 

 

 
34. As normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade e definição das pessoas portadoras de deficiência 

estabelecem que as empresas se enquadrem na lei de cotas e a utilizem como base para a contratação das pessoas com 
deficiência. Segundo tais normas, 
 

(A) o profissional com deficiência física poderá cumprir seus horários de forma diferenciada, compatível com as suas 
exigências físicas, entrando até 30 minutos mais tarde, pois sua deficiência pode acarretar dificuldade na mobilidade, 
fazendo com que ele demore mais tempo para chegar ao trabalho. 

 

(B) cada empregado da área deve estar sensibilizado sobre as questões referentes à deficiência e à diversidade de forma 
geral, e capacitado para receber uma pessoa com deficiência no local de trabalho. 

 

(C) para qualquer função os portadores de deficiência podem ser contratados, independentemente dos tipos de deficiência: 
física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Não há contraindicação para a contratação da pessoa com deficiência para 
qualquer função a ser exercida. 

 

(D) se a acessibilidade não for integral para um cadeirante, mas o acesso com a ajuda de colegas de trabalho for possível, 
poderá ser contratado, pois estará assessorado, não necessitando de ajustes nas edificações. 

 

(E) os reabilitados profissionalmente, com certificado fornecido pela Previdência Social, podem fazer parte da cota de 
deficientes na empresa em que estavam trabalhando quando foram reabilitados.  
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35. Considerando uma ferramenta ergonômica mais adequada para o setor financeiro, pode-se afirmar que: 
 

(A) O Critério Quantitativo de Morre e Garg, que por meio da observação direta das posturas adotadas das extremidades 
superiores, pescoço, ombro e pernas, por exemplo, posicionamento do braço, entre 15 e 45 graus, 45 a 90 graus ou acima 
de 90 graus, durante a execução do trabalho, dimensiona um índice de sobrecarga para os membros superiores. 

 

(B) O método RULA, que classifica o posto de trabalho quanto à prioridade de intervenção é uma ferramenta classificatória de 
risco para o corpo inteiro, por meio da observação direta das posturas adotadas dos diversos segmentos corporais. 

 

(C) O checklist de Couto que é utilizado para identificar, entre outros fatores, a sobrecarga física, a força com as mãos e a 
repetitividade. É uma avaliação simplificada do fator biomecânico no risco para distúrbios musculoesqueléticos de 
membros superiores relacionados ao trabalho. 

 

(D) NIOSH é uma ferramenta ergonômica importante a ser aplicada no setor financeiro a fim de contribuir para a prevenção de 
causas para disfunções musculoesqueléticas. 

 

(E) O método REBA, que realiza a avaliação rápida de membros superiores e verifica, especificamente, a sobrecarga nos 
braços e pescoço, para definir a prioridade de intervenção a ser realizada. 

 

 
36. A poluição do ar é um tema muito discutido atualmente. Dentre as questões envolvidas e consequências tem-se: 

 

(A) O smog se forma em grandes cidades onde a poluição do ar é elevada e provocada, pela queima de combustíveis fósseis 
(gasolina e diesel) pelos veículos automotores. Sendo assim, este tipo de evento tem pouca interferência com a presença 
de indústrias. 

 

(B) O efeito estufa ocorre pelo fato de o dióxido de carbono (gás carbônico) e o monóxido de carbono ficarem concentrados 
em determinadas regiões da atmosfera, formando uma camada que bloqueia a dissipação do calor. Outros gases que 
contribuem para este processo são: gás metano, óxido nitroso e óxido de nitrogênio. 

 

(C) A poluição do ar também tem prejudicado os ecossistemas e o patrimônio histórico e cultural. Fruto desta poluição, a 
chuva ácida destrói áreas verdes, interfere no habitat dos animais e corrói com o tempo monumentos históricos. O principal 
ácido que contribui com esta reação é o ácido clorídrico produzido pela oxidação das impurezas clorídricas existentes na 
maior parte dos carvões e petróleos. 

 

(D) A poluição do ar ocasiona ao ser humano vários problemas não relacionados à sua saúde, mas interfere em todo o clima, 
como por exemplo, o fenômeno do efeito estufa que está aumentando a temperatura em nosso planeta. Os gases 
poluentes formam uma camada de poluição na atmosfera, bloqueando a dissipação do calor, concentrando-o na atmosfera 
e provocando mudanças climáticas. 

 

(E) A queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo (gasolina e diesel) tem 
lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono (gás carbônico) na atmosfera. A 
substituição destes combustíveis por outros menos poluentes é uma solução que envolve, principalmente, a cultura das 
pessoas em substituí-los, não afetando a economia. 

 

 
37. Parte das empresas que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho − CLT manterão, 

obrigatoriamente, os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de 
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Algumas de suas atribuições, entre outras, são: a 
elaboração do PPRA e PCMSO e a realização de exames ocupacionais. Sobre estas considerações, é correto afirmar: 
 

(A) Os exames ocupacionais previstos são: admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho. O 
exame periódico deve ser realizado em todos os trabalhadores, pelo menos, anualmente. 

 

(B) Um ambulatório médico de saúde ocupacional que somente realiza os exames médicos ocupacionais, mas não prescreve 
nenhuma medicação, vacinação ou procedimento, não necessita ter o certificado de responsabilidade técnica pelo 
Conselho Regional de Medicina (CRM). 

 

(C) Define-se como situação ideal para a localização do serviço de saúde ocupacional em uma empresa, que tem esta 
necessidade, um local situado de maneira central dentro da planta industrial, ao abrigo de condições adversas como: 
ruídos, poeiras, gases etc. 

 

(D) O PPRA realiza o reconhecimento e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho, enquanto o PCMSO tem como objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores, 
ou seja, cada programa tem seu papel distinto não estando interligados. 

 

(E) O PPRA e PCMSO devem ser elaborados pelo SESMT ou por pessoal técnico definido pelo empregador, por exemplo, 
empresas prestadoras de serviços em segurança e medicina do trabalho. Estas documentações deverão ficar aos 
cuidados do empregador e deverão ser apresentadas somente para auditores fiscais no caso de uma fiscalização.
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38. O trabalho rural, como o corte de cana-de-açúcar, tem particularidades específicas. Além do trabalho a céu aberto com 
exposição a intempéries e carga solar, é uma atividade de trabalho com esforço físico intenso. Em relação a este tipo de 
atividade de trabalho é correto afirmar: 

 

(A) Para trabalho pesado exposto a céu aberto deve ser assegurado aos trabalhadores água e sais suficientes para 
compensar as perdas devidas ao suor. Recomenda-se que o trabalhador faça uma grande ingestão de líquidos antes e 
após o trabalho para repor as perdas hídricas. 

 

(B) O organismo se adapta quando trabalha em ambiente quente, por exemplo, a céu aberto com carga solar. Este é o 
processo de aclimatação que aumenta e prolonga a atividade das glândulas sudoríparas, assim como, aumenta as 
concentrações de cloreto de sódio no suor. 

 

(C) Entre as doenças causadas pelo calor, as câimbras afetam mais frequentemente a musculatura do abdome e das pernas, 
e são controladas se utilizada, preventivamente, administrar-se cloreto de potássio. 

 

(D) Para o cálculo do IBUTG de ambientes externos com carga solar são utilizadas as temperaturas do termômetro de globo e 
de bulbo úmido natural. Para ambientes internos, sem carga solar, também adiciona-se a temperatura do termômetro de 
bulbo seco. 

 

(E) O metabolismo produz energia que apenas em parte será utilizada na forma de trabalho muscular. Quando a temperatura 
do ar é superior à temperatura da pele, acima de 33 °C, o calor produzido pelo metabolismo somado ao calor recebido por 
condução, convecção e radiação deverá ser dissipado por evaporação da água produzida através da sudorese. 

 

 
39. Existem diversos tipos de estudos epidemiológicos de uma população e cada estudo é indicado para um tipo de hipótese 

levantada pelo pesquisador. As hipóteses podem ser, entre outras, relação entre exposição ao fator de risco e a doença, ou 
doença sobre óbitos, ou a eficácia de determinado medicamento para uma determinada doença. Sobre esses estudos é correto 
afirmar: 

 

(A) O estudo que estimou o coeficiente de incidência anual de acidentes de trabalho e sua letalidade no Brasil, construindo 
uma série histórica para compará-los, graficamente, de acordo com a região do país e a evolução do PIB é do tipo 
ecológico. 

 

(B) Estudo transversal que avalia a exposição e o agravo no mesmo momento é muito importante para a determinação de 
causa e efeito, pois consegue ter as informações concomitantemente, como por exemplo, associar a exposição ao ruído e 
a audiometria alterada, ou seja, uma perda auditiva induzida por ruído. 

 

(C) O estudo coorte, em que se analisa um grupo de indivíduos segundo determinadas características no qual se observa a 
aparição de um determinado desfecho, é o método mais indicado para se estudar os fatores de risco de uma doença rara, 
como por exemplo, a associação entre a exposição a solventes orgânicos e Linfoma não Hodgkin. 

 

(D) Se uma empresa apresenta no mês de janeiro 31 trabalhadores afastados pelo INSS, e no mês de fevereiro, além dos 
31 mais 2 casos de afastamentos previdenciários, num total de 33 casos em fevereiro, pode-se considerar o número de
33 casos para o cálculo da taxa de incidência de trabalhadores afastados pelo INSS no mês de fevereiro. 

 

(E) Em estudos de caso-controle, a exposição é analisada antes do desfecho. Definem-se dois grupos: o de casos que são os 
expostos a determinado agente e o do outro grupo controle que não está exposto. Verifica-se, então, o aparecimento ou 
não, em cada grupo do desfecho, para determinar se há diferença entre os expostos e os não expostos. 

 

 
40. A Organização Internacional do Trabalho − OIT −, no exercício de suas atribuições legais, tem competência para elaborar e 

editar normas de âmbito e aplicação mundial, mais precisamente no que tange às regras do trabalho. As principais normas 
produzidas pela OIT são as Recomendações e as Convenções. Sobre estas e a sua forma de internalização no Brasil, é correto 
afirmar que as 

 
(A) Convenções da OIT, uma vez aprovada e ratificada, passarão a vigorar por período indeterminado, exceto se houver 

revogação do decreto que a aprovou. 
 

(B) Convenções da OIT para gerarem efeitos no ordenamento jurídico brasileiro devem passar pela submissão do Congresso 
Nacional e, após sua aprovação, o governo brasileiro deve realizar a ratificação na Repartição Internacional do Trabalho 
(RIT), entrando em vigor a partir desta data. 

 

(C) Recomendações da OIT devem ser submetidas ao Congresso Nacional para aprovação, seguindo as mesmas condições 
da Convenção da OIT. 

 

(D) Convenções da OIT transformar-se-ão em Decretos. Estes contêm, portanto, o texto aprovado pelo Congresso Nacional do 
país signatário. 

 

(E) Convenções da OIT devem ser submetidas na sua íntegra para aprovação do Congresso Nacional, não podendo ser 
submetidos somente alguns de seus capítulos.  
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41. Em nosso país temos os Ministérios do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência e Assistência Social e Ministério da 
Saúde, além de outros órgãos que atuam na área de segurança e saúde do trabalhador. Dentre suas competências e ações 
estão: 

 
(A) A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador − RENAST é uma das estratégias para a garantia da 

atenção integral à saúde dos trabalhadores. Ela tem, entre seus componentes, os Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST), que, sendo vinculados aos governos estaduais, recebem recursos financeiros do Fundo Nacional 
da Saúde para promoverem ações em unidades descentralizadas regionais para melhorar as condições de trabalho e a 
qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção e vigilância. 

 
(B) Ao Setor de Fiscalização do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, compete assegurar a execução das 

atividades de fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e prover recursos para que os sindicatos de 
trabalhadores prestem orientação ao público sobre matéria relativa à legislação trabalhista. 

 
(C) A Fundacentro é vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Seu objetivo é produzir e difundir conhecimento sobre 

Segurança e Saúde no Trabalho e Meio Ambiente, para fomentar, entre os parceiros sociais, a incorporação do tema na 
elaboração e gestão de políticas que visem ao desenvolvimento sustentável com crescimento econômico, promoção da 
equidade social e proteção do meio ambiente. 

 
(D) O Ministério da Previdência e Assistência Social administra atividades securitárias que garantem a renda do contribuinte e 

de sua família, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice, além de reconhecer o direito a benefícios 
como o de Prestação Continuada da Assistência Social − BPC-LOAS para idosos e pessoas com deficiência. Para receber 
qualquer tipo de benefício é necessário ter a qualidade de segurado; caso não haja esta condição, o benefício não será 
concedido. 

 
(E) A Portaria Interministerial n

o
 152, de 13 de maio de 2008, ao instituir a Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no 

Trabalho, com o objetivo de avaliar e propor medidas para implementação, no País, da Convenção n
o
 187, da Organização 

Internacional do Trabalho − OIT, foi criada com a composição dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da 
Previdência Social. Uma de suas atribuições será definir como participarão das discussões os representantes dos 
empregadores e dos empregados. 

 

 
42. Após abril de 2007, com a implantação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), houve a inversão do ônus da 

prova da caracterização dos acidentes de trabalho, cabendo atualmente à empresa provar que não houve o acidente, caso ele 
seja caracterizado pela perícia do INSS. Foi instituído no sentido de reduzir o sub-registro de acidentes do trabalho e de doenças 
profissionais existentes no país. Como consequência desse fato, 

 
(A) os casos de doenças caracterizadas pelo NTEP como associadas a determinado ramo de atividade de trabalho, implica o 

direito de o segurado ter seu benefício concedido do tipo acidentário. 
 
(B) a mudança no perfil da concessão de auxílios-doença de natureza acidentária, tendo ocorrido um incremento da ordem de 

148% no número de benefícios concedidos dessa espécie. 
 
(C) o benefício direto de não ter repercussão para as empresas e como benefício indireto a melhoria nas estatísticas dos 

acidentes de trabalho no país. 
 
(D) a identificação automática pelo sistema de uma correlação estatística entre o agravo à saúde, pela classificação do 

CID 10, e o grau de risco da empresa, classificada pela NR 4, situação esta que levará a ocorrência a ser caracterizada 
como problema ligado ao trabalho. 

 
(E) a maioria dos recursos tornou-se desnecessária, tanto dos segurados como das empresas, em relação às decisões 

tomadas pela perícia médica previdenciária quanto à caracterização dos acidentes de trabalho. 
 

 
43. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas 

que objetiva assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, considerando a 
obrigatoriedade da inclusão de Pessoas com Deficiência pelo sistema de cotas. São caracterizáveis como portadores de 
deficiência os que possuem deficiência 

 
(A) auditiva bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 3000 Hz, 4000 Hz e 

6000 Hz. 
 
(B) mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com início da manifestação em qualquer idade, 

contanto que comprovado por laudo de psiquiatra. 
 
(C) auditiva unilateral ou bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 

1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. 
 
(D) física, caracterizada pela alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física de acordo com formas estabelecidas. 
 
(E) visual − cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor do 0,05 no melhor olho, ou baixa visão na qual a acuidade 

visual seja entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, sem correção ótica. 
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44. A ANS − Associação Nacional de Saúde Complementar − tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público 
na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Dentre as competências da ANS está a de  

 

(A) estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras de planos privados de 
assistência à saúde, sejam eles próprios, referenciados, contratados ou conveniados. 

 
(B) ser a agência reguladora, vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Esta 

regulação é feita através de fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o interesse 
público. Não cabe a ANS propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar. 

 
(C) ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde e, sendo assim, não possui autonomia administrativa, financeira, 

patrimonial e de gestão de recursos humanos, mas somente nas suas decisões técnicas. Tem mandato fixo de seus 
dirigentes. 

 
(D) fiscalizar como é e se está sendo feito o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas não compete a ela 

estabelecer as normas para este ressarcimento. 
 
(E) autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde. O monitoramento e a evolução dos preços destes planos 

são realizados pela demanda de mercado, estando a ANS impossibilitada de realizar esta regulação. 
 

 
45. Em relação à fisiologia do trabalho, é correto afirmar: 
 

(A) A sobrecarga para a circulação na posição sentada é menor do que na posição em pé, todavia neste tipo de trabalho pode 
haver retenção venosa nos membros inferiores e nas veias pélvicas. 

 
(B) A aclimatação é um fenômeno de adaptação do organismo aos ambientes quentes cujo resultado final é a diminuição da 

capacidade de sudorese do organismo. 
 
(C) Trabalhos com maior grau de exigência física são acompanhados também de uma maior produção de metabolismo 

aeróbico. 
 
(D) Dietas, predominantemente, lipídicas representam maior capacidade física para o trabalho pesado. 
 
(E) Pesquisas controladas em câmaras isotérmicas mostram que o trabalho mental determina um aumento significativo no 

consumo energético. 
 

 
46. Um trabalhador do setor de manutenção, com atividades de marcenaria, em uma instituição financeira, é exposto à poeira de 

madeira, solventes e verniz. Há 6 meses apresenta queixas de dispneia, chiado no peito e tosse seca que melhora quando tem 
afastamentos mais prolongados e piora no retorno ao trabalho. O médico do trabalho da empresa pensou em, pelo menos, uma 
hipótese diagnóstica compatível com doença ocupacional. A hipótese diagnóstica provável e o exame complementar com ela 
compatível é 

 

(A) Bronquite crônica e espirometria. 
 
(B) Doença pulmonar obstrutiva crônica e radiografia de tórax. 
 
(C) Pneumonite de hipersensibilidade e tomografia computadorizada de tórax. 
 
(D) Rinite alérgica e avaliação da IGE. 
 
(E) Asma e curva seriada de peak flow. 

 

 
47. Os fatores indicativos de uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho do bancário são: 
 

(A) 
Dores nos braços que pioram no decorrer da jornada de 
trabalho melhorando nos fins de semanas, sem 
associação com a perda de força. 

Que aparecem precocemente nas pessoas hiper-
suceptíveis em trabalhos de digitação cuja frequência é 
superior a 6.000 toques por hora. 

(B) 
Dores nos braços que pioram no decorrer da jornada de 
trabalho melhorando nos fins de semanas, sem 
associação com a perda de força. 

Que aparecem precocemente nas pessoas hiper-
suceptíveis em trabalhos de digitação cuja frequência é 
superior a 2.000 toques por hora. 

(C) 
Dores vagas nos braços, de evolução gradativa, 
acompanhadas de sensação de perda de força após os 
primeiros meses de trabalho. 

Trabalho de digitação cuja frequência é superior a 
4.000 toques por hora. 

(D) 
Dores vagas nos braços, de evolução gradativa, 
acompanhadas de sensação de perda de força após os 
primeiros meses de trabalho. 

Trabalho de digitação cuja frequência é superior a 
8.000 toques por hora. 

(E) 
Dores vagas nos braços de evolução gradativa e que 
são acompanhadas de sensação de perda de força que 
aparecem após os primeiros meses de trabalho. 

Trabalho de digitação cuja frequência é superior a 
8.000 toques por hora se forem realizados em postos de 
trabalho onde as questões ergonômicas de mobiliário 
não foram consideradas. 
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48. Assédio moral no trabalho é um 
 

(A) ato praticado sempre por grupos de indivíduos contra um indivíduo e, por isto, susceptível de constituir risco para as pessoas. 
 
(B) comportamento injustificado, que não está associado à vitimização e à humilhação de uma pessoa, mas que pode 

representar um risco para a saúde. 
 
(C) procedimento diferente do bullying praticado nas escolas e, por isto, sem risco para a saúde. 
 
(D) ato praticado somente por um indivíduo contra outro indivíduo e, por isto, insusceptível de constituir risco para a saúde das 

pessoas. 
 
(E) comportamento injustificado e continuado para com um trabalhador ou grupo de trabalhadores, susceptível de constituir um 

risco para a saúde. 
 

 
49. Em locais de trabalho, como o dos bancários, onde se exige solicitação intelectual e atenção constantes, são recomendadas 

condições de conforto cujos índices que as quantificam estão definidos de acordo com determinadas normas. A melhor 
combinação de índices está definida em: 

 
(A) Pressão sonora − NBR10552 e Calor − NR15 − IBUTG. 
 
(B) Pressão sonora − NR15 − Anexo 1 e Calor − NR15 − Anexo 3 − IBUTG. 
 
(C) Pressão sonora − NBR10552 e Calor − NR17 − Temperatura Efetiva. 
 
(D) Pressão sonora − NR15 − Anexo 1 e Calor − NR17 − Temperatura Efetiva. 
 
(E) Os valores para avaliação quantitativa de ruído e calor estão definidos na NR 24, que é a norma que define as condições 

de higiene e conforto dos locais de trabalho. 
 

 
50. As patologias mais comumente identificadas como Doenças Relacionadas a Edificações (DRE) são: 
 

(A) asma, rinite e pneumonia por hipersensibilidade. 
 
(B) asma, gastrite e dermatite. 
 
(C) asma, pneumonia por hipersensibilidade e doença do refluxo gastroesofágico. 
 
(D) rinite, pneumonia por hipersensibilidade e úlcera gástrica. 
 
(E) pneumonia por hipersensibilidade, dermatite e gastrite. 

 

 
51. Caixa de agência bancária que se encontra afastado há mais de 90 dias de suas atividades laborais, por conta de acidente ou 

doença relacionada ao trabalho, tem direito ao benefício de 
 

(A) auxílio-doença previdenciário a ser pago a partir do 16
o
 dia de afastamento até seu retorno ao trabalho, estando-lhe 

assegurado o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e establilidade por 12 meses após a alta. 
 
(B) auxílio-doença acidentário a ser pago a partir do 16

o
 dia de afastamento até seu retorno ao trabalho, estando-lhe 

assegurado o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e establilidade por 12 meses após a alta. 
 
(C) auxílio-acidente a ser pago a partir do 16

o
 dia de afastamento até seu retorno ao trabalho, estando-lhe assegurado o 

depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e establilidade por 12 meses após a alta. 
 
(D) auxílio-doença acidentário a ser pago a partir do 16

o
 dia de afastamento até seu retorno ao trabalho, estando-lhe 

assegurado o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e establilidade por 6 meses após a alta. 
 
(E) auxílio-doença previdenciário a ser pago a partir do 16

o
 dia de afastamento até seu retorno ao trabalho, estando-lhe 

assegurado o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e establilidade por 6 meses após a alta. 
 

 
52. Segundo os critérios brasileiros da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Síndrome Plurimetabólica ocorre 

quando estão presentes, pelo menos, três dos seguintes critérios: 
 

(A) Triglicérides > 150 mg/dL, glicemia > 110 mg/dL e HDL <  40 mg/dL em homens. 
 
(B) Triglicérides > 150 mg/dL, glicemia > 110 mg/dL e HDL > 50 mg/dL em mulheres. 
 
(C) Circunferência abdominal > 102 em homens, glicemia > 133 mg/dL e HDL > 50 mg/dL em homens. 
 
(D) Hipertensão arterial > 140 × 95 mmHg, glicemia > 133 mg/dL e circunferência abdominal > 102 em mulheres. 
 
(E) Triglicérides > 150 mg/dL, HDL > 40 mg/dL em homens e hipertensão arterial > 130 × 85 mmHg. 
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53. Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é correto afirmar: 
 

(A) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, socie-
dades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, 
cooperativas, bem como, outras instituições que admitam trabalhadores como empregados, a partir de 10 trabalhadores. 

 
(B) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados e os representantes dos empre-

gados, titulares e suplentes serão eleitos por escrutínio secreto, sendo também eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da 
CIPA neste escrutínio. 

 
(C) O treinamento para a CIPA contempla o estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem  como dos riscos originados 

do processo produtivo, sendo a metodologia de investigação e a análise de acidentes e doenças do trabalho, prerrogativas 
do SESMT. 

 
(D) A empresa contratante e as contratadas, que atuem em um mesmo estabelecimento, deverão implementar, de forma 

integrada, medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho de forma a garantir o mesmo nível de proteção em 
matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores do estabelecimento. 

 
(E) Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da empresa 

contratante será responsável por definir mecanismos de proteção de todos os trabalhadores, tanto da empresa 
contratante, como das empresas contratadas. 

 
 
54. Segundo as atribuições definidas no Plano Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, prevalecem na prática como ações 

mais efetivas das instituições públicas ligadas à área da saúde do trabalhador, a seguinte combinação: 
 

Item Instituição Pública Item Atividade 

A Ministério da Saúde F 
Retribui com benefícios os trabalhadores afetados por doenças e 
acidentes de trabalho. 

B Ministério do Trabalho G 
Responsável pelos Centros de Referência de Saúde dos 
Trabalhadores. 

C Ministério da Previdência H 
Elaboração de normas e fiscalização das condições de higiene e 
Segurança do Trabalho. 

 
(A) A e F; B e H; C e G. 
 
(B) A e F; B e G; C e H. 
 
(C) A e H; B e G; C e F. 
 
(D) A e H; B e F; C e G. 
 
(E) A e G; B e H; C e F. 

 
 
55. Nos processos trabalhistas, em relação ao exercício das atividades de perito judicial, assistente técnico da empresa e assistente 

técnico do trabalhador e a respectiva formação especializada, pode-se afirmar que: 
 

 Atividade Formação especializada 

(A) Assistente da empresa 
Não pode ser Médico do Trabalho da empresa, mas é pré-requisito ter formação 
especializada em Medicina do Trabalho ou Perícia Médica. 

(B) Assistente da empresa 
Deve ser o Médico do Trabalho da empresa não sendo pré-requisito formação 
especializada em Perícia Médica. 

(C) Assistente do trabalhador 
Deve ser contratado diretamente pelo trabalhador ou seu sindicato, sendo pré-
requisito formação especializada em Medicina do Trabalho ou Pericia Médica. 

(D) Perito Judicial 
Não representa como pré-requisito para o exercício desta atividade, ter formação 
especializada em Medicina do Trabalho ou Perícia Médica. 

(E) Assistente do trabalhador 
Não pode ser contratado pelo Sindicato de Trabalhadores sendo pré-requisito 
formação especializada em Medicina do Trabalho ou Perícia Médica. 

 
 
56. Em relação às Normas Regulamentadoras, assinale a alternativa correta. 
 

Item NRs Item Refere-se a 

A NR4 F Como devem ser realizados os Exames Médicos Ocupacionais. 

B NR5 G Como devem ser caracterizadas as atividades e operações insalubres. 

C NR 7 H 
Necessidade de organização dos Serviços Especializados em Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

D NR 9 I Como devem ser avaliados os riscos ambientais. 

E NR15 J Como devem ser organizadas as CIPAS nas empresas. 

 
(A) A e G; B e H; C e I; D e J; E e F. 
 
(B) A e H; B e J; C e F; D e I; E e G. 
 
(C) A e H; B e  I; C e J; D e F; E e G. 
 
(D) A e I; B e J; C e F; D e G; E e H. 
 
(E) A e J; B e F; C e G; D e H; E e I.  
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57. Em relação à Legislação Previdenciária, pode-se afirmar que: 
 

(A) O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, não pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência 
Social, exceto aposentadoria. O benefício continua a ser pago quando o trabalhador se aposenta. 

 
(B) O auxilio-acidente é o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem sua 

capacidade de trabalho.  Têm direito ao auxílio-acidente o trabalhador empregado, o avulso e o segurado especial, além 
do empregado doméstico, o contribuinte individual e o facultativo. 

 
(C) O auxílio-doença é o benefício concedido ao segurado empregado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais 

de 15 dias consecutivos, a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Para outros segurados, como o doméstico, a 
Previdência paga o auxílio desde o início da incapacidade e enquanto a mesma perdurar. 

 
(D) O auxílio-doença acidentário é o benefício concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de 

acidente de trabalho ou de doença profissional. Sua concessão exige um tempo mínimo de 12 meses de contribuição. 
 
(E) Aposentadoria por invalidez é o benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados 

pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes 
garanta o sustento. Esta aposentadoria é vitalícia depois de concedida. 

 
 
58. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o formulário com campos a serem preenchidos pelas empresas que exercem 

atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes  
prejudiciais à saúde ou à integridade física, com informações relativas aos empregados. Esse formulário 

 
(A) deve ser preenchido só para os empregados interessados em pleitear a obtenção de aposentadoria após 15 anos de 

contribuição. 
 
(B) deve ser preenchido só para os empregados interessados em pleitear a obtenção de aposentadoria após 20 anos de 

contribuição. 
 
(C) deve ser preenchido só para os empregados interessados em pleitear a obtenção de aposentadoria após 25 anos de 

contribuição. 
 
(D) deve ser preenchido só para os empregados interessados em pleitear a obtenção de adicional de insalubridade. 
 
(E) substituiu os antigos formulários para requerimento de aposentadoria especial (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e 

DIRBEN-8030). 
 
 
59. O Código de Ética Médica, na relação dos Médicos do Trabalho com as empresas, estabelece que é vedado ao médico 
 

(A) mudar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, comunicando a sua decisão ao término 
do procedimento, ao médico responsável. 

 
(B) não denunciar ou acobertar conduta anti-ética de outro médico. 
 
(C) não guardar em arquivo particular, ao término de seu contrato de trabalho como médico do trabalho de uma empresa, por 

pelo menos 20 anos, as informações referentes aos trabalhadores que estiveram sob os seus cuidados no período em que 
por eles se responsabilizou. 

 
(D) preparar laudo médico sobre o estado de saúde do trabalhador que avaliou, mesmo sendo autorizado por este ou por seu 

representante legal, se julgar que tal procedimento pode prejudicar a empresa pela qual trabalha. 
 
(E) não enviar a outro médico, responsável pelo paciente, informações sobre o quadro clínico do paciente que avaliou quando 

sejam evidentes casos de simulação. 
 
 
60. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia sob regime especial, tem como uma de suas competências a 

aprovação da Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano, de uso obrigatório em todo território nacional. São 
parâmetros obrigatórios previstos na legislação para controle da qualidade da potabilidade da água: 

 
Item Itens que devem ser considerados 

A Avaliação microbiológica. 

B Avaliação de substâncias químicas. 

C Dose de desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. 

D Padrão de radioatividade. 

E Teor Cloro residual livre. 

 
 Pode-se afirmar que: 
 

(A) A dose de desinfetantes está restrita a poços superficiais. 
 
(B) A avaliação de substâncias químicas só está prevista para poços artesianos. 
 
(C) Todos os itens considerados na tabela acima devem ser sempre considerados. 
 
(D) O padrão de radioatividade somente está previsto para regiões onde há minérios radioativos. 
 
(E) É recomendável teor de cloro livre residual zero nas águas utilizadas nos domicílios.  
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PROVA DISCURSIVA 
 
 

QUESTÃO 1 
 
A gestão do afastamento implica dispor de um controle eficaz do absenteísmo por doença e do perfil epidemiológico dos 
empregados da empresa. A competente Gestão de Afastados, quando conduzida adequadamente, produz resultados positivos.  
 
Cite pelo menos 5 repercussões positivas da implantação desta gestão. 
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QUESTÃO 1 
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QUESTÃO 2 
 
O investimento em promoção de saúde e prevenção de doenças é cada vez mais uma necessidade, precisando, antes de mais 

nada, mudar o paradigma para que “passemos a administrar a saúde das pessoas e não apenas as doenças”. Se você, médico do 

trabalho de uma empresa, fosse implantar um programa de promoção de saúde e prevenção de doenças: 

 
a. Quais fatores consideraria envolvidos na qualidade de vida dos trabalhadores? Cite pelo menos 5. 
 
b. Quais as informações que consideraria necessária para estruturação e implantação deste programa e como as levantaria? Cite 

três exemplos. 
 
c. Considerando que poderiam ser implantados programas relacionados a 3 grupos: condições de trabalho; promoção de saúde e 

hábitos de vida saudáveis; e prevenção de doenças e acompanhamento de doenças crônicas, cite pelo menos 2 exemplos de 
programas que poderiam ser sugeridos e implantados para cada um destes grupos. 
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QUESTÃO 2 
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QUESTÃO 3 
 
Em relação à síndrome dos edifícios doentes: 
 
a. Qual sua definição? 
 
b. Cite pelo menos 4 fatores de riscos relacionados à ela. 
 
c. Quais as suas causas? 
 
d. Quais as suas consequências? 
 
e. Quais são as medidas preventivas a serem adotadas num programa de controle? 
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QUESTÃO 3 
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QUESTÃO 4 
 
Que medidas de prevenção de LER/DORT um médico do trabalho deve adotar em uma instituição financeira em que predomina o 
trabalho na posição sentada e com computadores? 
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