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PROVA PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 

MÉDICO DO TRABALHO 
 

TIPO DE PROVA “1” 

 

INSTRUÇÕES: 

���� Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, de material transparente. 

����  Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 

����  Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 40 questões, numeradas 

de 1 a 40. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

���� Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

����  Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

���� A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.  

 

VOCÊ DEVE: 

���� Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 

quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 

conforme ao lado demonstrado.  

���� Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher essa 

letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

���� Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

ATENÇÃO: 

���� As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

���� É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

���� A prova terá duração de 04h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA.  

���� A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

���� Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA, CARDERNO PROVA e o CARTÃO DE 

IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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PORTUGUÊS 

(Texto 1) 

 

1. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta aquelas que 
estão de acordo com as ideias do texto: 

I. As respostas erradas são consideradas pelos professores como medições do 
parâmetro de dificuldade do aluno, aprendizagem, falta de foco e são importantes para 
o processo de aprendizagem. 
II. Os educandos devem ir além de aprovar ou reprovar: eles devem conhecer melhor 
seus alunos e adequar seus processos de aprendizagem. 
III. Apesar de ter como um dos objetivos aprovar ou reprovar os alunos, as avaliações 
devem servir como base para o professor de identificação de perfil dos alunos, 
proporcionando uma aprendizagem personalizada, ainda que em grande escala. 
 

a) Somente III está correta. 
b)  Somente I e III estão corretas. 
c) Somente I está incorreta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

2. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa correta: 
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a) O primeiro “que” (linha 2) exerce a função morfológica de pronome relativo e a 
função sintática de sujeito da oração a que pertence. 
b) O pronome pessoal reto “eles” (linha 5) refere-se aos educadores expostos ao 
longo do texto pelo autor. 
c) O verbo “têm” (linha 11) é acentuado pela seguinte regra: é monossílabo tônico 
terminado em “m”. 
d) A partícula “se” (linha 15) é uma partícula apassivadora, formando a voz passiva 
sintética. 

3. Os pronomes relativos “que” (linha 22), “quanto” (linha 2) e “que” (linha 16) exercem, 
respectivamente, as funções sintáticas de: 

a) Sujeito – Sujeito – Sujeito 
b)  Objeto direto – Sujeito – Objeto direto 
c) Sujeito – Objeto direto – Sujeito 
d)  Objeto direto – Objeto direto – Sujeito 

 

4. Em relação ao trecho abaixo, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 
correta: 

“Se possível, que ao avaliarmos possamos conhecê-los melhor e, porque os 
conhecemos e os reconhecemos individualmente, sejamos capazes de traçar 
percursos de aprendizagem adequados para eles.” (linhas 3 a 5) 
I. A palavra “se” que inicia o período é um conjunção subordinativa e introduz uma 
oração condicional. 
II. A expressão “possamos conhecê-los” poderia ser corretamente substituída por 
“possamos os conhecer”. 
III. A forma verbal “sejamos” está no tempo futuro do presente do modo indicativo. 
 

a) Somente I está correta. 
b)  Somente II está correta. 
c)  Somente III está incorreta. 
d)  I, II e III estão corretas. 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta reescrita do trecho abaixo gramaticalmente 
correta e que mantenha o valor semântico do período: 
“Nas abordagens mais comuns, boa parte das avaliações se dá por meio de questões 
que pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe.” (linhas 6 e 7) 
 
a) Nas abordagens mais comuns, boa parte das avaliações, dá-se por meio de 
questões que pretendem responder se o aluno sabe, ou não sabe. 
b) Boa parte das avaliações dá-se, nas abordagens mais comuns, por meio de 
questões as quais pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe. 
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c) Boa parte das avaliações se dá, por meio de questões, que pretendem responder 
se o aluno sabe ou não sabe, nas abordagens mais comuns. 
d) Nas abordagens mais comuns - boa parte das avaliações se dá por meio de 
questões as que pretendem responder se o aluno sabe ou não sabe. 
 
6. Em relação à pontuação do texto, assinale a alternativa correta: 
 
a) A expressão “ao avaliarmos” (linha 3) poderia ser corretamente isolada entre 
vírgulas. 
b) A vírgula imediatamente após a palavra “individualmente” (linha 4) poderia ser 
suprimida mantendo-se a correção gramatical. 
c) Os dois pontos imediatamente após o verbo “importam” (linha 15) poderiam ser 
corretamente substituídos por ponto e vírgula. 
d) Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente 
após a palavra “qualidade” (linha 25) 
 
7. No período adaptado do texto abaixo há exatamente: 
“Tão importante quanto a medição do quanto sabem os alunos é a obtenção de dados 
que permitam a readaptação das abordagens educacionais.” 
 
a) Uma oração coordenada, uma oração subordinada e uma oração assindética. 
b)  Uma oração principal e duas orações subordinadas. 
c) Uma oração principal e duas orações coordenadas. 
d) Uma oração principal, uma oração coordenada e uma oração subordinada. 
 
8. Em relação às regras de acentuação, a palavra “inúteis” (linha 8) é acentuada pela 
mesma regra da palavra: 
a) sociável 
b) aéreos 
c) possível 
d) fruíveis 
 
9. Assinale alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho abaixo, na 
ordem em que aparecem: 
“____ que ____ realizado avaliações de perfis dos alunos, ____ aprendizado poderá 
assim ser personalizado.” 
 
a) Precisam-se; tenham-se; cujo 
b) Precisa-se; se tenham; com cujo 
c) Precisa-se; tenham-se; de cujo 
d) ) Precisa-se; se tenham; cujo 
 
10. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais e das vozes verbais: 
 
a) O verbo “avaliar” (linha 1) está no infinitivo pois possui sujeito inexistente, 
permanecendo, assim, invariável. 
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b) O verbo “é” (linha 2) concorda em pessoa e número com o seu núcleo do sujeito 
“tão” (linha 2) 
c) A expressão “se dá” (linha 6) poderia ser corretamente substituída por “é dada”, 
sem alteração do valor semântico. 
d)  O verbo “celebremos” (linha 21) está no tempo futuro do modo subjuntivo e forma 
o imperativo. 
 

MATEMÁTICA  
 
11. Quantos elementos tem o conjunto “A” sabendo que podemos formar 256 
subconjuntos  ao todo? 

a) 5 
b) 6 
c) 8 
d) 11 
 
12. Resolva 8x – 5 > 6x + 1: 

a) X < 17. 
b) X > 3. 
c) X > 16. 
d) X < 30. 
 
13. Resolva a seguinte operação: 
 
“√45 ÷ √5” 

a) 3. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 12. 
 
14. Utilizando das regras de PA, quantos são os múltiplos de 5 compreendidos entre 8 
e 521?  
 

a) 103 
b) 105 
c) 98 
d) 109 
 
15. Considere o triângulo retângulo em A, AC=12 cm e AB=5 cm. Qual o valor de X? 

 

a) 17 
b) 13  
c) 19 
d) 15 
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CONHECIMENTOS GERAIS  

 
16. No mundo os ingleses foram colonizadores de alguns países. Uma das heranças 
da colonização é que a língua falada pelo colonizador em alguns casos torna-se 
naturalmente também a língua do país colonizado. São países que tem como idioma o 
inglês, exceto: 

a) África do Sul. 
b) Austrália. 
c) Canadá. 
d) Quine Equatorial. 
 
17. A médica e também política Michelle Bachelet, é a atual presidente: 

a) Da Argentina. 
b) Do Chile. 
c) Do Uruguai. 
d) Da Venezuela. 
 
18. Assinale a alternativa correta quanto aos jogos olímpicos: 

a) Em 2016, será a primeira vez que as olimpíadas ocorreram na America do Sul. 
b) No ano de 1991, os jogos olímpicos foram realizados em Buenos Aires na 
Argentina. 
c) No ano de 1998, os jogos olímpicos foram realizados em Quito no Equador. 
d) No ano 2000, durante os jogos de Montevidéu ocorreu um grande ataque 
terrorista. 
 
19.  No ano de 2015 a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
comemora: 

a) 25 anos de existência. 
b) 20 anos de existência. 
c) 15 anos de existência. 
d) 10 anos de existência. 
 
20. Na atualidade são poucos os países que ainda possuem reis e rainhas, um 
exemplo de um país que ainda possui é: 

a) Rússia. 
b) Áustria. 
c) Holanda. 
d) Portugal. 
 
 

INFORMÁTICA 
 
21. Qual a função do Pincel de Formatação no MS Word? 

a) Formatar um texto como Titulo 1. 
b) Copiar um texto formatado. 
c) Formatar um texto como Titulo 2. 
d) Copiar a formatação de um texto. 
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22. No Windows, este botão aumenta o tamanho da janela até que ela ocupe toda a 
Área de Trabalho. Trata-se de: 

a) Botão Lente de Aumento. 
b) Botão visualização. 
c) Botão Minimizar. 
d) Botão Maximizar. 
 
23. Dentro de uma tabela no Excel, as células A1 até A12 estão com valores 
numéricos inteiros. O que o comando =MÉDIA(A1:A12) faz? 

a) Calcula a média aritmética dos valores presentes nas células A1 até A12. 
b) Calcula a soma dos valores presentes nas células A1 até A12. 
c) Calcula o desvio padrão dos valores presentes nas células A1 até A12. 
d) Calcula a média ponderada dos valores presentes nas células A1 até A12. 
 
24. Qual a função do comando Ctrl+O no MS Word? 

a) Criar um arquivo novo. 
b) Fechar um arquivo. 
c) Centralizar um texto. 
d) Salvar um arquivo. 
 
25. Qual equipamento abaixo não é um dispositivo de saída de dados? 

a) Monitor. 
b) HD. 
c) Caixa de som. 
d) Impressora Multifuncional (scanner/fax/impressora). 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil,  os acidentes fatais segundo a 
causa externa da lesão estão primariamente associados á: 

a) Quedas acidentais. 
b) Acidentes causados por rede elétrica. 
c) Acidentes de trânsito de veículos a motor. 
d) Acidentes causados por máquinas. 

27. A Dermatite de Contato ocupacional (DCO) diminui com o treinamento profissional. 
Em relação à idade, sabe-se que os jovens são os mais acometidos por dermatoses 
ocupacionais, pela inexperiência no trabalho e pelo fato de a camada córnea ainda 
não estar espessada,  a DCO é mais rara em: 

a) Negros e mais comum no gênero feminino do que no masculino (79%:21%). 
b) Branco e mais comum no gênero masculino do que no feminino (79%:21%). 
c) Negros e mais comum no gênero masculino do que no feminino (79%:21%). 
d)  Brancos e mais comum no gênero feminino do que no masculino (79%:21%). 
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28. Em geral, a Dermatite de Contato Irritativa (DCI) relativa é crônica e a DCI absoluta 
é aguda, e esta se manifesta como uma “queimadura” com:  

a) Eritema, edema, necrose, bolhas, crostas e ulcerações. 
b)  Eritema, edema, vesículas, fissuras e exsudação. 
c) Exsudação e crostas. 
d) Xerose, descamação, queratose, infiltração, liquenificação e fissuras. 

29. Em postos de trabalho com computadores, observou-se que as pessoas tendem a 
ficar em posições inclinadas, ou seja, posições mais relaxadas. Desse modo, para 
uma boa postura, recomenda-se: 

a) Cadeiras que possuam um encosto com inclinação regulável entre 90º e 120º. É 
recomendado também, cadeiras com assento regulável, bordas do assento 
arredondadas, pouco estofamento, giratória, amortecimento vertical e cinco pés com 
rodas. 
b) Cadeiras que possuam um encosto com inclinação regulável entre 75º e 100º. É 
recomendado também, cadeiras com assento regulável, bordas do assento 
arredondadas, bem estofadas,  e não giratória, amortecimento vertical e cinco pés com 
rodas. 
c) Cadeiras que possuam um encosto com inclinação regulável entre 75º e 100º. É 
recomendado também, cadeiras com assento regulável, sem bordas no assento, 
pouco estofamento, não giratória, amortecimento horizontal e cinco pés com rodas. 
d) Cadeiras que possuam um encosto com inclinação regulável entre 90º e 120º. É 
recomendado também, cadeiras com assento regulável, bordas do assento 
arredondadas, bem estofadas, giratória, amortecimento horizontal e sete pés com 
rodas. 

30. De acordo com a NR 17, no que tange a os processos ergonômicos, assinale a 
alternativa correta: 

a) O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser 
superior a 18.000 por hora trabalhada, sendo considerado toque real, cada movimento 
de pressão sobre o teclado. 
b) O Empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos 
trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação, baseado no número individual 
de toques sobre o teclado, inclusive o automatizado, para efeito de remuneração e 
vantagens de qualquer espécie. 
c) O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite 
máximo de 8 (oito) horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o 
trabalhador poderá exercer outras atividades. 
d) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 15 
minutos para cada 60 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de 
trabalho. 

31. Com relação a ergonomia do trabalho dos operadores de checkout, analise as 
afirmativas  e assinale a alternativa correta: 
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I - Adotar, em cada posto de trabalho, sistema com esteira eletro-mecânica para 
facilitar a movimentação de mercadorias nos checkouts com comprimento de 1,70 
metros ou mais. 

II - Manter mobiliário sem quinas vivas ou rebarbas, devendo os  elementos de fixação 
(pregos, rebites, parafusos) ser mantidos de forma a não causar acidentes. 

III - Manter uma cadeira de trabalho com assento e encosto para apoio lombar, com 
estofamento de densidade adequada, ajustáveis à estatura do trabalhador e à 
natureza da tarefa. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

32. "O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, 
no máximo, ____________ horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da 
remuneração. As pausas deverão ser concedidas: fora do posto de trabalho em 02 
(dois) períodos de ______________ minutos contínuos. O intervalo para repouso e 
alimentação para a atividade de teleatendimento/telemarketing deve ser de 
____________ minutos." Completa corretamente as lacunas a alternativa: 

a) 12; 30;30. 
b) 8;20;20. 
c) 8; 15; 20. 
d) 6; 10; 20. 

33. A classificação das doenças segundo sua relação com o trabalho é dividida em 3 
grupos. O grupo II trás as doenças nas quais o trabalho é fator contributivo mas não 
necessário. Podemos exemplificar como doenças desse grupo: 

a) Intoxicação por chumbo e Silicose. 
b) Bronquite crônica  e Dermatite de contato alérgica. 
c) Asma e Doenças mentais. 
d) Doenças do aparelho locomotor e Câncer. 

34. Segundo as normas vigentes, a exposição ao ruído ocupacional não deve 
ultrapassar: 

a) 85 dBA para uma exposição ocupacional de 8 horas diárias,  90 dBA para 4 horas 
diárias ou a 96 dBA para 2 horas diárias. 
b) 80 dBA para uma exposição ocupacional de 8 horas diárias,  85 dBA para 4 horas 
diárias ou a 91 dBA para 2 horas diárias. 
c) 85 dBA para uma exposição ocupacional de 8 horas diárias,  88 dBA para 4 horas 
diárias ou a 91 dBA para 2 horas diárias. 
d) 80 dBA para uma exposição ocupacional de 8 horas diárias,  82 dBA para 4 horas 
diárias ou a 94 dBA para 2 horas diárias. 
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35. Regidos pelas diretrizes que balizam a própria concepção do SUS, a VISAT tem 
seus princípios norteadores, estabelecidos na Portaria/MS n.º 3.120/1998. Com 
relação a estes princípios é correto afirmar sobre a Descentralização e Hierarquização: 

a) Consolidação do papel do município e dos distritos sanitários como instâncias 
efetivas de desenvolvimento das ações de vigilância, integrando os níveis estadual e 
nacional do SUS, dentro de suas atribuições e competências específicas, comuns e 
complementares. 
b) Articulação das ações com setores implicados na Saúde do Trabalhador, como os 
Ministérios do Trabalho e Emprego, Previdência Social, Meio Ambiente, Agricultura, 
Educação e Ministério Público, entre outros. 
c) Trabalhadores e suas organizações devem estar envolvidos em todas as etapas 
do processo, na identificação das demandas, no planejamento, no estabelecimento de 
prioridades, na definição das estratégias, na execução, no acompanhamento, na 
avaliação das ações e no controle da aplicação de recursos. 
d) Todos os trabalhadores, independente de sua localização, urbana ou rural, de sua 
forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo 
empregatício, público ou privado, autônomo, doméstico, aposentado ou demitido, são 
objeto e sujeitos da vigilância. 

36. Das fontes de dados e indicadores de saúde do trabalhador na atenção básica, é 
um indicador de morbidade na saúde do trabalhador: 

a) Coeficientes de mortalidade por grupos de causas, sexo, idade, ocupação e 
escolaridade. 
b) Coeficientes de mortalidade por ramo de atividade e por ocupação. 
c) Mapeamento de riscos ocupacionais quantitativos e qualitativos. 
d) Internações hospitalares segundo grupos de causas, sexo, idade e condição 
previdenciária. 

37. Hepatite é termo genérico para inflamação do fígado que, convencionalmente, 
designa alterações degenerativas ou necróticas dos hepatócitos. Pode ser aguda ou 
crônica e ter como causa uma variedade de agentes infecciosos ou de outra natureza. 
Na Hepatite C: 

a) A soroprevalência em trabalhadores da saúde parece ser similar à da população 
geral. A soroconversão dos trabalhadores que se acidentam com material 
contaminado ocorre em 1,2 a 10% dos trabalhadores acidentados. Estima-se que 2% 
dos casos devem-se à exposição ocupacional. 
b) A fonte de infecção é o próprio homem (raramente os macacos) e a transmissão é 
direta, por mãos sujas (circuito fecal-oral) ou por água (hepatite dos trabalhadores por 
águas usadas) ou por alimentos contaminados. Vários surtos têm sido descritos em 
creches, escolas, enfermarias e unidades de pediatria e neonatologia, com taxas de 
transmissão que giram em torno de 20% em trabalhadores suscetíveis. 
c) O vírus é encontrado em todas as secreções e excreções do corpo, mas, 
aparentemente, apenas o sangue, o esperma e a saliva são capazes de transmiti-lo. A 
infecção é adquirida, em geral, por ocasião de transfusões, de injeções percutâneas 
com derivados de sangue ou uso de agulhas e seringas contaminadas ou, ainda, por 
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relações sexuais, homosexuais masculinas ou heterosexuais. Nos trabalhadores da 
saúde, a soroprevalência é de 2 a 4 vezes maior e a incidência anual é de 5 a 10 
vezes maior do que na população em geral. 
d) É endêmica na Amazônia Ocidental, onde, em associação com o vírus da hepatite 
B, é o agente etiológico da chamada febre negra de Lábrea, de evolução fulminante. 

38. Em casos de exposição e acidentes com material biológico, recomendam-se 
corretamente as seguintes precauções imediatas e de seguimento: 

a) O serviço médico deve registrar o acidente de trabalho e emitir imediatamente a 
CAT, necessitando afastar o funcionário imediatamente. 
b) Solicitar ao acidentado concordância por escrito para a realização dos seguintes 
exames: anti-HIV, HbsAg, anti-HBC-IGM, anti-Hbs, anti-HCV. 
c) Orientar adequadamente sobre os riscos do acidente, assim como sobre as 
medidas preventivas a serem adotadas até a complementação do seguimento pelo 
período de 6 semanas. 
d) Informar ao acidentado a necessidade de iniciar imediatamente o uso de 
quimioprofilaxia, preferencialmente até 24 horas após o acidente. 

39. Na Micose causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis a infecção dá-se por 
inalação de conídios em poeiras, em ambientes quentes e úmidos, com formação de 
foco primário pulmonar (assintomático) e posterior disseminação. Com relação ao 
tratamento e outras condutas que devem ser tomadas frente a exposição ocupacional 
é correto afirmar: 

a) Sulfametoxazol + trimetoprim – 400/40 mg/dia, VO, 8/8 horas, por 10 dias e a 
seguir 200/20 mg/dia, VO, 12/12 horas, até seis meses após sorologia negativa. 
b) Cetoconazol – 100 mg/dia, VO, por 15 dias e a seguir 50 mg/dia até completar 6 
meses. 
c) Fluconazol – 250 mg/dia, VO, por 45 dias e a seguir 120 mg/dia, por 12 meses 
(este é o melhor tratamento da neuroparacoccidioidomicose, pela sua alta 
concentração no SNC). A dose de ataque pode ser de até 1000 mg/dia, por 10 dias. 
d) Anfotericina B – 1 mg/kg/dia, IV, diluído em 50 ml de soro glicosado a 5%, mais 
acetato de delta hidrocortizona 50 – 100 mg (a dose máxima de anfotericina B não 
deve ultrapassar 3 g). Nas formas graves usar anfotericina B associada com as sulfas. 

40. O câncer de estômago pode ser classificado como doença relacionada ao 
trabalho, do Grupo II da Classificação de Schilling, considerado como fator de risco, no 
conjunto de fatores associados à etiologia multicausal desse tumor, em trabalhadores 
expostos ocupacionalmente ao: 

a) Asbesto. 
b) Arsênico. 
c) Dióxido de tório (Thorotrast). 
d) Monômero cloreto de vinila. 




