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Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem
ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça
de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no  seu preenchimento, visto que a
marcação da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da
Folha de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou rasurada.
O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que corresponde à sua prova.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada,
emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante controlar seu tempo. O candidato
poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar o caderno de questões
após decorridas 4h (quatro horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas
estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da
assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos eletrônicos, máquinas
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;  b)
livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer outro material
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo
que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
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O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Informática

11 a 15

Conhecimentos Gerais

16 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 50

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO CANDIDATO!
MARQUE NA FOLHA DE RESPOSTAS O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de
Respostas.

Pablo Ortellado e Luciana Lima: Direito sem ordem de
chegada

limitação das meias-entradas tende a ser convertido em
lucro empresarial – foi o que aconteceu com a isenção
de PIS/Cofins concedida ao setor editorial em 2004: as
editoras prometeram redução dos preços dos livros,
mas os preços permaneceram os mesmos, e o valor
da isenção foi incorporado pelas empresas. Além de
provavelmente não baratear os ingressos, a limitação
das meias-entradas substituiria um mecanismo coerente
e justo de subsídio cruzado pelo princípio de que os
últimos subsidiam os primeiros.
6.§ Se é verdade que em alguns eventos juvenis o
percentual de meias-entradas chega a 80% dos ingressos,
então, com a cota, os primeiros 40% que teriam direito
ao benefício seriam subsidiados não pelos adultos que
têm mais renda, mas por outros jovens, nas mesmas
condições, que perderam seu direito apenas porque
chegaram tarde.

1.§ Dois projetos de lei em tramitação no Congresso
propõem a regulamentação nacional da meia-entrada
para estudantes em atividades culturais e esportivas
– a qual já existe em alguns Estados. A concessão de
meia-entrada é criticada por empresários e produtores
com base em dois argumentos. O primeiro é o de que
essa política seria uma ingerência sobre a atividade
empresarial, pois obrigaria o setor privado a subsidiar
os ingressos dos estudantes. O segundo é o de que os
preços dos ingressos estariam sobrevalorizados para
cobrir os custos de uma grande quantidade de meiasentradas fraudadas. Para lidar com esses problemas, os
projetos propõem uma cota de 40% dos ingressos para
meias-entradas.
2.§ Além de equivocada nos seus pressupostos,
essa medida viola o princípio da universalidade do
direito e gera grandes iniquidades. A alegação de que as
políticas de meia-entrada interferem na administração
das atividades empresariais, obrigando o setor privado
a fazer política pública, não procede. A política de
meia-entrada introduz um mecanismo de subsídio
cruzado no qual os consumidores adultos subsidiam o
consumo dos jovens e dos idosos – setores com renda
significativamente inferior. Ao estabelecer sua política de
preços, o empresário nada mais faz do que transferir os
custos da meia-entrada para os não beneficiados. Quem
subsidia o benefício, portanto, são os consumidores
adultos.
3.§ Por outro lado, a queixa de que a fraude é
disseminada parece ser verdadeira. As propostas em
votação criam uma identidade estudantil com cadastro
e emissão controlados por entidades estudantis. Outra
possibilidade, mais justa, seria retomar a proposta
defendida nas discussões iniciais do Estatuto da
Juventude de conceder o benefício a todos os jovens
independente do vínculo estudantil, já que o sistema de
identificação por idade é mais difícil de ser fraudado.
Mais do que evitar fraudes, a ampliação do benefício para
todos os jovens incluiria aqueles que não têm acesso ao
ensino superior, que são os mais vulneráveis não apenas
do ponto de vista da idade como também da classe social.
4.§ O principal argumento para limitar a meia-entrada
a 40% dos ingressos é o de que existe uma grande
desproporção entre quem paga o preço cheio e quem
paga a metade, o que, na prática, duplicaria o preço dos
ingressos. Com a limitação, empresários argumentam que
o preço dos ingressos poderia ser reduzido em 35%. No
entanto essa promessa parte da falsa premissa de que os
preços são apenas decorrência dos custos. Na verdade,
em uma economia de mercado, os custos só determinam
o patamar mínimo dos preços, e o valor efetivamente
praticado é aquele que maximiza os rendimentos.
5.§ Como os consumidores estão acostumados ao
patamar de preços atual, o valor economizado com a
Cargo: Médico do Trabalho
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QUESTÃO 01
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o texto,
a supervalorização dos ingressos serve para cobrir os
40% de meias-entradas fraudadas.
os jovens e os idosos não têm condições financeiras
de arcar com o ingresso inteiro.
as entidades estudantis aproveitam o novo projeto
para emitir carteiras falsas a estudantes.
os empresários não cumpriram a promessa e
mantiveram a entrada inteira com aumento.
a meia-entrada a todos os jovens beneficiará a todos
sem distinção de classe social e faixa etária.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Como os consumidores estão acostumados ao
patamar de preços atual, o valor economizado
com a limitação das meias-entradas tende a
ser convertido em lucro empresarial...” (5.§). O
fragmento acima está pautado em uma relação de
concessão e adição.
contraste e conclusão.
causa e consequência.
concessão e tempo.
comparação e finalidade.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A preposição “com” estabelece relação de causa
em
“criam uma identidade estudantil com cadastro”(3.§).
“setores com renda significativamente inferior.” (2.§).
“aconteceu com a isenção de PIS/COFINS” (5.§).
“Com a limitação, empresários argumentam” (4.§).
“então, com a cota, os primeiros 40%” que” (6.§).
PROVA 01

(D)

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Ao estabelecer sua política de preços, o
empresário nada mais faz do que transferir os
custos da meia-entrada para os não beneficiados.”
(2.§). A oração destacada pode ser substituída,
sem prejuízo ao contexto, pela oração
porque estabelece sua política de preços.
embora estabeleça sua política de preços.
quando estabelece sua política de preços.
visto que estabelece sua política de preços.
se estabelece sua política de preços.

(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a expressão em destaque que NÃO
funciona no contexto como adjunto adverbial.
“Se é verdade que em alguns eventos juvenis o
percentual de meias-entradas chega a 80%” (6.§).
“conceder o benefício a todos os jovens independente
do vínculo estudantil” (3.§).
“subsidiam o consumo dos jovens e dos idosos setores com renda significativamente inferior.” (2.§).
“os custos só determinam o patamar mínimo dos
preços, e o valor efetivamente praticado” (4.§).
“Além de provavelmente não baratear os ingressos a
limitação das meias-entradas substituiria” (5.§).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No 2.§, a expressão que melhor se adapta ao
contexto, em vez de “iniquidades”, é
perversidades.
desonestidades.
improbidades.
injustiças.
falcatruas.

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão que NÃO faz referência a algo
anteriormente mencionado no texto é
“os ingressos”. (1.§)
“dois argumentos”. (1.§)
“esses problemas”. (1.§)
“essa medida”. (2.§)
“essa política”. (1.§)

*

*

*

INFORMÁTICA

QUESTÃO 06
“Para lidar com esses problemas, os projetos
propõem uma cota de 40% dos ingressos para
meias-entradas.” (1.§). A relação estabelecida pela
primeira oração é a de
proporção.
finalidade.
conclusão.
causa.
tempo.

“No entanto” (4.§) estabelece conclusão e pode ser
substituído por “entretanto”.
“porque” (6.§) estabelece explicação e pode ser
substituído por “que”.

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na
Folha de Respostas.

QUESTÃO 11
A figura a seguir ilustra parte de uma planilha do
Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português
– Brasil). Nesta planilha, para obter o resultado
contido na célula C19, foi inserida uma função
que faz a soma apenas das mensalidades pagas.
Baseado nesta planilha, assinale a alternativa que
apresenta a função correta.

QUESTÃO 07
Assinale o que está INCORRETO em relação aos
elementos empregados no texto.
(A)
“então” (6.§) estabelece uma relação temporal no
fragmento.
(B)
“apenas” (6.§) delimita o motivo da perda da meiaentrada.
(C)
“Por outro lado” (3.§) introduz um contraste entre
ideias expostas.
(D)
“mas” (5.§) estabelece um contraste entre as ideias
apresentadas.
(E)
“Além” (5.§) é empregado para acrescentar um
argumento.
QUESTÃO 08
Assinale o que está correto em relação aos
elementos empregados no texto.
(A)
“mas” (6.§) estabelece contraste e pode ser substituído
por “e sim”.
(B)
“portanto” (2.§) estabelece conclusão e pode ser
substituído por “porquanto”.
(C)
“já que” (3.§) estabelece tempo e pode ser substituído
por “ainda”.

Cargo: Médico do Trabalho
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMA(B4:B17)
=SOMASE(C4:C17;”PAGO”;B4:B17)
=SOMASE(C4:C17;&&;B4:B17)
=SOMA(C4:C17;&&;B4:B17)
=SOMASE(C4:C17:PAGO:B4:B17)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 12
Com relação à Guia Layout de Página do
processador de texto Microsoft Word 2010
(instalação padrão português – Brasil), analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Permite trabalhar os documentos de texto
em várias formas de visualização de página
tais como: rascunho, Layout de web, Layout
em Tela Inteira, Layout de Impressão e
Estrutura de Tópicos.

II.

Permite selecionar os tamanhos de margem
do documento inteiro ou da seção atual.

III.

Permite alterar o zoom e a divisão do
documento para visualização.

IV.

Permite inserir textos fantasmas atrás do
conteúdo da página.

V.

Permite utilizar régua, linha de grade e
Painel de navegação para alinhar objetos
no documento.

Em relação à Segurança da Informação, a garantia
de que os usuários autorizados obtenham acesso
à informação e aos ativos correspondentes é o
princípio da
autenticidade.
integridade.
criptografia.
disponibilidade.
confiabilidade.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O usuário de um computador digitou um texto no
processador de texto Microsoft Word. Ao salvar
esse documento, ele utilizou o nome “TRABALHO”
seguido de um símbolo (sinal) para ser mais fácil
localizá-lo posteriormente. Assinale a alternativa
que apresenta a opção que pode ser utilizada por
este usuário.
Obs.: A utilização das “” (aspas) é apenas para
interpretação.
Considere o Sistema Operacional Windows 7
Ultimate (instalação padrão português – Brasil).
TRABALHO+
TRABALHO*
TRABALHO?
TRABALHO/
TRABALHO\

*

*

*

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

QUESTÃO 13

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Considerando o Sistema Operacional Linux e
Windows 7 Ultimate (instalação padrão português
– Brasil). Assinale a alternativa INCORRETA.
Obs.: O caractere + é usado apenas para
interpretação.
A combinação das teclas Shift+Del são teclas de atalho
utilizadas no Windows que permitem apagar arquivos
sem que os mesmos sejam enviados à lixeira.
O pacote Samba, instalado em um servidor Linux,
permite o compartilhamento de arquivos e serviços
de impressão, sem necessidade de instalação de
software especial no lado do cliente Windows que
esteja configurado como rede Microsoft.
No Gerenciador de Tarefas do Windows é possível
visualizar o quanto cada programa em execução
consome da memória RAM
O Linux é um software livre, desenvolvido
voluntariamente por programadores experientes,
hackers, e contribuidores espalhados ao redor do
mundo.
No Linux, a partição swap é uma extensão da sua
memória ROM.

Cargo: Médico do Trabalho
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CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção!

QUESTÃO 19

Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na
Folha de Respostas.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Estado de Sergipe guarda em seu território uma
grande quantidade de grupos folclóricos originais
que mantêm vivas as tradições populares. Uma
verdadeira explosão de cores e sons expressos
em criativas cantigas, belíssimas danças e
encenações. O folclore sergipano é parte do
patrimônio imaterial do Estado, e demonstra a
capacidade criativa de seu povo em perpetuar a
sua arte de brincar, cantar, dançar e representar,
recriando suas tradições. Uma destas celebrações
encena a chegada dos reis magos e tem como
principal finalidade louvar o menino Jesus. O
bailado e a alegria, representados pelo grupo,
formam um teatro contagiante. Essa manifestação
acontece principalmente nas cidades históricas
de Laranjeiras, São Cristóvão e em Japaratuba.
Assinale a alternativa que corresponde à
manifestação relatada no texto acima.
Cavalhadas.
Reisado.
Bacamarteiros.
Cacumbi.
Taieiras.

O governador do Estado de Sergipe sancionou no
mês de Maio do ano de 2013 os projetos de lei 63
e 64/2013, aprovados pela Assembleia Legislativa
e que autorizam o Poder Executivo Estadual a
contratar a operação de crédito do programa
Proinveste.
Qual o nome do governador do Estado de Sergipe?
João Eloy de Menezes.
Genival Nunes.
Aloizio Mercadante.
Marcelo Déda Chagas.
João Alves Filho.

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um falso boato sobre a suspensão do pagamento
do programa bolsa família, na segunda quinzena
do mês de Maio de 2013, em estados da região
do Nordeste, gerou tumultos com beneficiários
correndo às agências e casas lotéricas para sacar
o dinheiro do programa. O falso boato sobre a
suspensão dos pagamentos do Bolsa Família
chegou a pelo menos 12 estados Brasileiros.
Assinale a alternativa que apresenta o órgão
responsável pelo Programa Bolsa Família.
Caixa Econômica Federal.
Ministério Público.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Tribunal de Contas da União.
*

QUESTÃO 17

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O dia 08 de Julho de 1820 é motivo de comemoração
para a população Sergipana, porque nessa data
surgiu a chamada “música popular sergipana”.
Sergipe passou a ser Estado da Federação e teve sua
primeira Constituição promulgada.
Sergipe emancipou-se politicamente de Alagoas.
iniciaram-se as festas folclóricas de Sergipe.
Sergipe emancipou-se politicamente da Bahia.

(B)
(C)
(D)
(E)

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na
Folha de Respostas.

QUESTÃO 21
O controle das condições de risco para a saúde
e melhoria dos ambientes de trabalho envolve
algumas etapas. Sobre tais etapas, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A Agência da ONU, _____________________,
lançou em Roma, no dia 13 de Maio de 2013, um
programa que incentiva a criação em larga escala
de insetos para reforçar a segurança alimentar.
Segundo o órgão, insetos são alimentos ricos
em nutrientes, de baixo custo, ecológicos e
“deliciosos”.
FAO (Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura).
IFAD (Fundo Internacional do Desenvolvimento
Agrícola).
OMS (Organização Mundial da Saúde).
OMC (Organização Mundial do Comércio).
PAM (Programa Alimentar Mundial).

Cargo: Médico do Trabalho
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 18

(A)

*
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I.

Identificação das condições de risco para a
saúde presentes no trabalho.

II.

Caracterização da exposição e quantificação
das condições de risco.

III.

Discussão e definição das alternativas de
eliminação ou controle das condições de
risco.

IV.

Implementação e avaliação das medidas
adotadas.
PROVA 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.
Apenas III e IV.
Apenas II e IV.

QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 22
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA.
São agentes físicos: vibrações, ruído, raios ultravioleta
e ultrassom.
São agentes ergonômicos: má postura, repetição de
movimentos, má iluminação e excesso de ruído.
São agentes químicos: gases, neblinas,   poeira de
amianto e amônia.
São agentes biológicos: vírus, bactérias e fungos.
São asfixiantes simples: acetileno, argônio, hidrogênio
e gás hélio.

QUESTÃO 27
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23
No caso de trabalhadores expostos ao TOLUENO,
o exame que legalmente deverá ser solicitado é
(A)
mielograma.
(B)
hemograma completo.
(C)
leucograma.
(D)
eletroencefalograma.
(E)
dosagem de ácido hipúrico na urina.

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA.
Dedo em gatilho é uma constrição da bainha tendinosa
associada ao deslizamento normal do, tendão em sua
bainha.
Síndrome de De’Quervain é a constrição dolorosa
da bainha comum dos tendões do abdutor longo e
extensor curto do polegar.
Síndrome do Túnel do Carpo é uma combinação de
sinais e sintomas característicos da compressão do
nervo mediano ao nível do canal do carpo.
Síndrome do Supinador é causada pela compressão
do nervo ulnar quando passa pela borda aponeurótica
do músculo supinador.
Síndrome do Desfiladeiro Torácico é a disfunção
do membro superior resultante da compressão do
feixe neurovascular – plexo braquial, a artéria e veia
subclávia – quando estas estruturas passam pelo
estreito Desfiladeiro Torácico.

Quanto ao exame audiométrico, qual o tempo
mínimo de repouso auditivo exigido até o momento
da realização do exame?
11:00 horas.
14:00 horas.
15:00 horas.
10:00 horas.
06:00 horas.

QUESTÃO 29

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Conforme determina a NR 7, o EXAME MÉDICO
DEMISSIONAL deve ser realizado até a data da
homologação
em todos os casos.
desde que o último exame periódico tenha sido
realizado há mais de 135  dias para empresa de risco
1 e 2, segundo o Quadro I da NR-4.
desde que o último exame periódico tenha sido
realizado há mais de 180 dias para empresa de risco 3
e 4, segundo o Quadro I da NR-4.
apenas para trabalhadores em atividades insalubres.
não sendo possível alterar para mais ou para menos
este prazo.

QUESTÃO 30

QUESTÃO 25
A asbestose é causada pela exposição ocupacional
a
(A)
Silicatos amorfos.
(B)
Amianto.
(C)
Silicato de alumínio.
(D)
Quartzo.
(E)
Poeira que contenha sílica sob qualquer forma, desde
que respirável.

Cargo: Médico do Trabalho

A Ergonomia visa
adaptar o homem à máquina.
prevenir lesões pelo treinamento contínuo do Homem.
adaptar o Homem a situações agressivas existentes
no meio ambiente.
adaptar a máquina ao homem.
prevenir as lesões por esforços repetitivos (LER/
DORT) por meio de treinamento contínuo.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 24
(A)

Quando um trabalhador apresenta no exame
clínico hipotrofia tenar, é sugestivo de
síndrome do túnel do carpo.
epicondilite medial.
doença de De’Quervain.
tendinite do tendão longo do bíceps.
ruptura completa de supra espinal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7

A antecipação referida na NR-9 – PPRA
é o reconhecimento de riscos à saúde já instalados.
é a avaliação do risco à saúde.
é a terceira etapa do trabalho em higiene ocupacional.
não pode ser considerada uma atividade de higiene
ocupacional.
é a identificação de riscos à saúde, antes de estarem  
instalados.
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QUESTÃO 31

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

O dono de uma empresa resolve fazer uma
confraternização nas dependências da empresa
para festejar os bons resultados nas vendas do
mês, e manda um dos empregados sair da empresa
e comprar bebidas para a confraternização. Ao
retornar da distribuidora de bebidas, o trabalhador
não se atenta e sofre um atropelamento, pois
atravessou a rua fora da faixa de pedestre. O
Médico do Trabalho da Empresa é questionado se
deve ser considerado como Acidente de Trabalho.
Sobre o caso, assinale a alternativa correta.
Não é Acidente de Trabalho, pois o trabalhador não
prestou atenção e atravessou a rua fora da faixa de
pedrestre.
É Acidente de Trabalho independentemente de haver
afastamento ou não.  
É Acidente de Trabalho somente se o afastamento for
inferior a 15 dias.
É Acidente de Trabalho somente se o afastamento foi
superior a 15 dias.
Não se considera Acidente de Trabalho aqueles
ocorridos em Via Pública.

Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. Em bases técnicas, a
incapacidade laborativa poder ser classificada em

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

Um trabalhador passa a sofrer de uma doença
que não tem relação com sua atividade laboral.
Porém, ao submeter-se à Perícia Médica do INSS,
fica caracterizado o Nexo Técnico Epidemiológico
Previdenciário. Assinale qual deve ser a atitude
mais adequada a ser tomada pelo Médico do
Trabalho.
Encaminhar à Gerência de Benefícios do INSS sua
insatisfação.
Concordar com o Nexo Técnico Epidemiológico.
Assessorar a Empresa a solicitar Recurso junto ao
INSS no prazo estabelecido.
Emitir a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).
Solicitar uma nova Perícia.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta. Conforme Decreto 5.296/2004, o médico
do trabalho deverá considerar, para fins de
enquadramento como pessoa com deficiência,
dentre outros, a pessoa que apresenta deficiência
auditiva com perda bilateral, parcial ou total, de
41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de _____ Hz, _____ Hz, _____ Hz
e _____ Hz.
500 / 1000 / 2000 / 3000
700 / 1500 / 2300 / 4000
850 / 1200 / 2500 / 5000
950 / 1350 / 2600 / 6000
1000 / 1500 / 2800 / 7000

Cargo: Médico do Trabalho

II.

temporária ou indefinida.

III.

uniprofissional.

IV.

multiprofissional.

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Um trabalhador procura o serviço médico da
empresa alegando que era muito envolvido
com seus clientes e com o trabalho em si, mas
ultimamente está com sensação de estar acabado,
esgotado profissionalmente, com atitudes e
condutas negativas com relação aos clientes, à
organização e ao trabalho. Assinale a alternativa
que apresenta o diagnóstico mais provável para o
caso.
Síndrome de ansiedade.
Síndrome de pânico.
Síndrome de Burn-Out.
Transtorno de estresse pós-traumático relacionada ao
trabalho.
Depressão.

QUESTÃO 36
Trabalhador procurou serviço médico da empresa
com dor abdominal periumbilical contínua,
de forte intensidade, sem irradiações e sem
alteração do hábito intestinal diário. Sem fatores
de melhora ou piora, nega febre. Trabalha no setor
de recuperação de baterias, retirando as placas
usadas e remontando-as, soldando os módulos.
No exame físico apresenta BEG, discretamente
descorado, afebril, abdome flácido, RHA presente,
percussão sem alteração, muito doloroso à
palpação superficial e profunda difusamente, sem
massas. Giordano negativo. Assinale a alternativa
que apresenta o diagnóstico mais provável para
este caso.
(A)
Apendicite.
(B)
Úlcera gástrica.
(C)
Intoxicação por chumbo.
(D)
Intoxicação alimentar.
(E)
Infecção urinária.

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

total e parcial.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 32

(A)

I.
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(C)
(D)

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Costureira, 32 anos, destra, relata dor no ombro
direito há um ano com piora há 5 meses e
dificuldade em elevar o braço acima de 90° para
operar a máquina de costura. Tem como história
ocupacional trabalhar como costureira desde os
18 anos e seu trabalho consiste em costurar, em
média, 700 peças ao dia de calça jeans, onde
retira cada peça a ser costurada de um carrinho
abaixo da cintura, e, após a confecção, coloca a
peça em uma caixa acima dos ombros. No exame
fisico osteomuscular apresenta inspeção sem
anormalidades. Arco doloroso positivo a 70°,
Neer positivo à direita. Assinale a alternativa que
apresenta o diagnóstico de DORT mais provável
neste caso:
Tendinite de epicôndilo direito.
Tendinite da cabeça longa do bíceps.
Bursite do ombro direito.
Artrose acrômio-clavicular.
Tendinite do supra-espinhoso direito.

(E)

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Indique qual dos seguintes agravos à saúde está
relacionado às atividades desenvolvidas em
condições hiperbáricas.
Narcose por Nitrogênio.
Asfixia por falta de Oxigênio.
Osteonecrose Séptica.
Osteoartrose.
Intoxicação por Vapores Orgânicos.

Segundo a NR 7, os parâmetros para monitoração
da exposição ocupacional ao aerodispersoide
fibrogênico são:
RX de tórax e Tomografia Computadorizada.
RX de tórax e Espirometria.
Espirometria e Tomografia Computadorizada.
Tomografia
Computadorizada
e
Ressonância
Magnética.
Espirometria e Ressonância Magnética.

QUESTÃO 44
Relacione os agentes químicos com os respectivos
indicadores e assinale a alternativa que apresenta
a sequência correta.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O trabalho que exige contato com óleo mineral,
graxa e óleo de corte propicia a ocorrência de
Elainoconiose.
Queimadura na pele.
Ceratose actínica.
Perfuração de septo nasal.
Catarata.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exames médicos periódicos e vacinação.
Gestão de resíduos do ambulatório médico, controle
da potabilidade da água.
Exames médicos ocupacionais e política ambiental.

Estabelece a NR 17, do MTE, que o nível de ruído
aceitável para atividades que exigem atenção
constante e solicitação intelectual é de
85 dB(A).
70 dB(A).
80 dB(A).
50 dB(A).
65 dB(A).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40
O trabalho que exige postura agachada ou de
joelho propicia a ocorrência de
(A)
Elainoconiose.
(B)
Catarata.
(C)
Síndrome do pé caído.
(D)
Osteoartrose de joelho.
(E)
Parkinson.

1.
2.
3.
4.
5.

Cromo Hexavalente
Anilina			
Estireno			
Hexano			
Xileno			

A.
B.
C.
D.
E.

Ácido Mandélico
Cromo
Ácido Metil-hipúrico
Metahemoglobina
2,5 hexanodiona

1B – 2D – 3A – 4C – 5E.
1B – 2C – 3E – 4A – 5C.
1B – 2C – 3A – 4E – 5D.
1C – 2D – 3A – 4E – 5D.
1B – 2D – 3A – 4E – 5C.

QUESTÃO 41

(A)
(B)

O Sistema de Gestão Ambiental é um processo
voltado a resolver, mitigar e/ou prevenir
problemas de caráter ambiental, com o objetivo
de desenvolvimento sustentável. Assinale dois
aspectos em que o serviço médico de uma
empresa pode contribuir com a gestão ambiental.
Exames médicos admissionais e periódicos.
Exames médicos periódicos e conscientização.

Cargo: Médico do Trabalho
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(D)

QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quando uma empresa está desobrigada de
constituir o SESMT e contrata uma empresa de
assessoria na área de Medicina e Segurança do
Trabalho, ao encerrar o contrato com esta empresa
e contratar outra, os prontuários médicos deverão
continuar com o médico que foi substituído pois a ele
pertencem.
ser guardados no departamento pessoal da empresa
até a chegada do novo médico.
ser transferido pelo médico anterior, oficialmente, ao
sucessor.
ser incinerados, pois não têm mais utilidade.
continuar na empresa anterior para serem consultados
pelos interessados.

(E)

QUESTÃO 49
A amônia (NH3), quando absorvida por inalação,
ocasiona nos expostos, dentre outros efeitos,
(A)
edema Pulmonar, anestesia das extremidades e dor
no peito.
(B)
espasmo da glote, distúrbios visuais e dores
articulares.
(C)
cefaleia, convulsões e cianose.
(D)
edema pulmonar, espasmo de glote e inibição dos
reflexos respiratórios.
(E)
espasmo de glote, sonolência e confusão mental.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa que apresenta um inseticida
orgânico potencialmente tóxico para o organismo
humano.
(A)
Carbamato.
(B)
Calcáreo.
(C)
Álcool.
(D)
Fosfato.
(E)
Potássio.

QUESTÃO 50
Podem ser utilizados como instrumentos de
vigilância epidemiológica ocupacional, EXCETO
(A)
Avaliação de capacidade laboral pela Perícia Médica
do INSS.
(B)
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.
(C)
AIH – Autorização de Internação Hospitalar.
(D)
Sinabio – notificação de acidentes com material
biológico.
(E)
Atestado de óbito.

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

12 meses, após a alta do médico assistente do
segurado.
12 meses, após a data de entrega da DER – Data de
Entrada do Requerimento no INSS.

Conforme a Portaria 939 de 18 de novembro de
2008, publicada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, os empregadores devem promover a
substituição dos materiais perfurocortantes por
outros com dispositivos de segurança, aprovando
e acrescentando os subitens 32.2.4.16.1 e
32.2.4.16.2 à NR-32, concedendo o prazo máximo
de
06 (Seis) meses para a substituição. Obrigatória a
capacitação e treinamento dos trabalhadores.
12 (doze) meses para a substituição. Obrigatória a
capacitação e treinamento dos trabalhadores.
18 (dezoito) meses para a substituição. Obrigatória a
capacitação e treinamento dos trabalhadores.
24 (vinte e quatro) meses para a substituição.
Obrigatória a capacitação e treinamento dos
trabalhadores.
05 (cinco) anos para a substituição.   Obrigatória a
capacitação e treinamento dos trabalhadores.

*

*

*

LEMBRETE
Não ESQUEÇA de marcar o número
correspondente à sua prova na Folha
de Respostas.

QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)

Todos os trabalhadores com relação de trabalho
regida pela CLT, quando do afastamento por
acidente de trabalho e/ou doença relacionada com
o trabalho, que receberam o auxilio acidentário,
de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm
direito à estabilidade no emprego por um período
de
12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/
ou doença.
12 meses, após os 15 primeiros dias de afastamento
das atividades no trabalho.
12 meses, a partir da alta da Perícia Médica do INSS.

Cargo: Médico do Trabalho
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