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Língua Portuguesa 
 

1- No período abaixo, a oração em destaque 
é classificada como: 

 
“O técnico Dunga prefere jogadores que 
obedecem a seus esquemas”.  
 
a) Oração subordinada adverbial 
comparativa. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adjetiva 
explicativa. 
d) Oração subordinada adverbial 
proporcional. 
 

2- O período abaixo é considerado: 
 
“Estudei muito, portanto serei 
promovido.” 
 
a) Período simples. 
b) Período composto por subordinação. 
c) Período composto por coordenação. 
d) Período composto por conotação. 
 

3- No período abaixo, a oração em destaque 
é: 
 
“O importante é que ela saiu da 
depressão”. 
 
a) Oração subordinada substantiva 
predicativa. 
b) Oração coordenada aditiva. 
c) Oração subordinada substantiva 
completiva nominal. 
d) Oração coordenada conclusiva. 
 
 
As questões de números 4 a 6 referem-se 
ao texto abaixo transcrito: 
 
Sete Quedas por nós passaram 
E não soubemos amá-las 
E todas sete foram mortas 
E todas sete somem no ar, 
Sete fantasmas, sete crimes 
Dos vivos golpeando a vida 
Que nunca mais renascerá. 
(Carlos Drummond de Andrade) 
 

 
4- Por fantasmas, no texto, concluímos 

que são: 
 
a) entes que aparecem aos vivos. 
b) imagens da culpa que iremos levar 
conosco. 
c) imagens dos que não mais existem. 
d) frutos da imaginação doentia do ser 
humano. 
 
 

5- A repetição da conjunção e tem a 
função de marcar: 
 
a) que existe um sequência cronológica 
dos fatos. 
b) uma repetição exagerada do 
conectivo. 
c) que existe uma implicação de 
consequência dos dois últimos fatos em 
relação ao primeiro. 
d) que existe uma coordenação entre 
as três orações. 
 

6- No trecho: 
 
“E todas sete foram mortas 
E todas sete somem no ar” 
 
A repetição todas sete se justifica: 
 
a) para realçar que a perda foi parcial. 
b) para indicar o número de quedas 
que há no rio Paraná. 
c) pela simples necessidade de 
concordância nominal. 
d) para representar todo o conjunto 
das quedas que some. 
 

7- Em:  
“Cravei-lhe os dentes na face, com 
todas as forças que eu possuía”, a 
palavra “que” tem a função 
morfossintática de: 
 
a) pronome relativo – sujeito. 
b) conjunção subordinada – 
complemento nominal. 
c) pronome relativo – objeto direto. 
d)  conjunção subordinada – 
complemento verbal. 
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8- O termo destacado na oração abaixo é: 

 
“Perguntei-lhe se iria hoje.” 
 
a) complemento nominal. 
b) objeto direto. 
c) Objeto indireto. 
d) sujeito simples. 
 

9- A oração destacada é: 
 
“Terminado o jogo, todos vaiaram o 
juiz”. 
 
a) oração subordinada adverbial temporal 
reduzida de gerúndio. 
b) oração subordinada adverbial temporal 
reduzida de particípio. 
c) oração subordinada substantiva 
completiva nominal. 
d) oração subordinada substantiva 
objetiva direta. 
 

10- Assinale a alternativa na qual todas as 
palavras estão corretamente grafadas: 
 
a) tangerina – cafageste – jeca – 
maisena. 
b) quisesse – pusesse – enxente – 
poetisa. 
c) atravez – piche – analizar – agiota. 
d) obsessão – acessório – assessorando – 
assessor. 
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Conhecimentos Específicos 
 

11- Qual a alternativa que aponta traçado de 

audiometria sugestivo para PAIR? 

a) que atinja até 70 dB(A) em 500 Hz, 

1KHz e 2 KHz e até 40 dB(A) entre 3,4 e 6 

KHz.  

b) que atinja até 40 dB(A) em 500 Hz, 

1KHz e 2 KHz e até 70dB(A) entre 3,4 e 6 

KHz. 

c) que atinja até 40 dB(A) em 500 Hz, 

1KHz e 2 KHz e até 70dB(A) entre 3,4 e 6 

KHz. 

d) que atinja até 40 dB em 500 Hz, 1KHz 

e 2 KHz e até 70dB(A) entre 3, 4 e 6 KHz. 

 

12- Uma vez confirmado um caso de PAIR, a 

conduta mais correta é: 

a) afastar o trabalhador da exposição e 

emitir a CAT após o início do benefício 

previdenciário. 

b) emitir a CAT com a data do dia 

seguinte ao da realização da audiometria. 

c) afastar o trabalhador emitir a CAT no 

dia útil seguinte ao do afastamento. 

d) emitir a CAT no dia útil seguinte ao do 

diagnóstico de PAIR. 

 

13- Em um quadro de palidez cutânea, mialgia 

e artralgia, cólicas abdominais e paralisia 

espástica, pode-se pensar em 

contaminação por: 

a) benzeno. 

b) chumbo. 

c) manganês 

d) xileno. 

 

14- Quando uma medição ocupacional de 

ruído for apontada em TWA, isto 

significa que: 

a) o tempo de medição foi exatamente 

de 8 horas e o incremento de 

duplicação de dose foi “5”. 

b) se refere à média do nível do ruído 

durante um determinado período de 

tempo, utilizando qualquer incremento 

de dose, com exceção do “3”. 

c) se refere à média do nível do ruído 

durante um período de 8 horas, 

utilizando qualquer incremento de 

dose, com exceção do “3”. 

d) o nível médio de exposição 

convertido para um jornada padrão de 

8 horas, para fins de comparação com 

o limite de tolerância de 85 dB(A). 

 

15- Em caso de audiometria sugestiva de 

PAIR, a exposição a qual das 

substâncias abaixo é passível de 

provocar o mesmo tipo de traçado? 

a) aminoglicosídeos (espreptomicina, 

gentamicina, etc) e diuréticos. 

b) benzeno, cetonas, álcool isopropílico. 

c) sulfeto de hidrogênio (H2S), ácido 

sulfúrico, formaldeído. 

d) tricloroetileno, tolueno, xileno. 
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Leia o disposto adiante e responda as 

questões de 16 a 19. 

 

Durante as avaliações ocupacionais 

sistemáticas realizadas em uma pedreira, 

um médico do trabalho observou os 

seguintes achados. Todos os 

trabalhadores analisados trabalhavam há 

mais de 12 anos na empresa e estiveram 

neste período exposto à sílica. Considere o 

número médio de trabalhadores em cada 

um dos anos como 100. 

 

Ano Casos 

diagnosticados 

por ano 

Casos desligados 

por aposentadoria 

ou morte. 

2003 8 0 

2004 5 0 

2005 8 4 

2006 3 7 

2007 3 5 

2008 2 8 
 

 

16- Conforme o histórico anterior, podemos 

afirmar que. 

a) A incidência de silicose nesta empresa 

em 2006 foi de 4%.  

b) A prevalência de silicose nesta empresa 

em 2005 foi de 12%. 

c) A incidência de silicose nesta empresa 

em 2005 foi de 4%. 

d) A prevalência de silicose nesta empresa 

em 2007 foi de 11%. 

 

 

17- Com relação à silicose, é correto 

afirmar que: 

a) é possível surgirem casos de 

mesotelioma de pleura em alguns 

destes trabalhadores, por ser este tipo 

de câncer frequente na silicose. 

b) a sílica amorfa é o principal fator 

etiológico da silicose. 

c) o tratamento adequado pode levar à 

regressão total da doença. 

d) o histórico ocupacional e a realização 

do raio x de tórax foram pontos 

fundamentais para o diagnóstico dos 

casos. 

 

18- A melhor forma de prevenção da 

silicose no ambiente de trabalho é: 

a) a umidificação do processo 

produtivo. 

b) a utilização de protetor respiratório 

com filtro do tipo PFF1. 

c) a utilização de protetor respiratório 

com filtro do tipo PFF2. 

d) a utilização de protetor respiratório 

com filtro do tipo PFF3. 

 

19- Na observação de quadro clínico de um 

destes trabalhadores com adinamia, 

perda de peso, febre baixa e tosse 

persistente, o raciocínio levaria a 

pensar em: 

a) silicoma. 

b) tuberculose pulmonar. 

c) pneumonia bacteriana intersticial. 

d) mesotelioma de pleura. 
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20- A  fórmula “ 0,7 TBN + 0,1 TBS + 0,2 TG 

“ é utilizada para medir: 

a) IBUTG com carga solar. 

b) IBUTG sem carga solar. 

c) temperatura isolada com carga solar. 

d) temperatura úmida ambiental. 

 

21- Pedreiro, há 2 semanas apresenta 

ulceração persistente no dorso na mão 

direita, iniciada após escoriação. O agente 

possivelmente implicado no 

desencadeamento deste quadro é: 

a) cobalto. 

b) chumbo. 

c) manganês. 

d) cromo. 

 

22- Quanto à exposição a fumos metálicos de 

manganês: 

a) o monitoramento biológico deve ser 

realizado a cada ano, com dosagem de 

manganês urinário. 

b) o monitoramento biológico pode ser 

realizado a cada dois anos, com dosagem 

de manganês sanguíneo. 

c) o monitoramento biológico deve ser 

realizado a cada seis meses, com 

dosagem de manganês sanguíneo. 

d) o monitoramento biológico deve ser 

realizado a cada seis meses, com 

dosagem de ALA-U. 

 

 

 

23- Para a devida informação das condições 

de trabalho de um determinado 

colaborador, com vistas, principalmente, 

à comprovação do trabalho em regime 

de insalubridade e/ou periculosidade, a 

partir de 1 de janeiro de 2004, o 

documento exigido é o: 

a) SB-40. 

b) DSS-8030. 

c) PPP. 

d) CAT. 

 

24- No tratamento das intoxicações agudas 

a organofosforados como conduta: 

a) deve-se administrar sulfato de 

atropina. 

b) pode-se fazer lavagem gástrica 

utilizando solução de bicarbonato de 

sódio a 5%(m/v), adicionada de carvão 

ativado. 

c) deve-se provocar vômitos quando da 

ingestão de produtos formulados com 

solventes orgânicos. 

d) nunca administrar laxativos oleosos, 

leite, alimentos e produtos gordurosos. 

 

25- Com relação à RENAST, é competência 

do SUS no campo das ações de saúde 

do trabalhador, exceto: 

a) assistência ambulatorial e hospitalar 

aos doentes. 

b) inspeção dos locais de trabalho. 

c) assistência farmacêutica. 

d) reabilitação profissional. 
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26- Quanto ao mecanismo de ação dos 

agrotóxicos fosforados orgânicos, é 

correto afirmar que:  

a) interagem com os canais de sódio da 

membrana da célula nervosa. 

b) provocam fibrose pulmonar progressiva 

com bronquite terminal proliferativa. 

c) atuam como inibidores reversíveis da 

colinesterase. 

d) atuam como inibidores irreversíveis da 

colinesterase. 

 

27- Na possibilidade da existência de trabalho 

em turnos, é correto afirmar que: 

a) os turnos alternantes são sempre 

piores que os fixos. 

b) o melhor horário é o da madrugada 

depois o vespertino.  

c) interrupções ou cochilos na madrugada 

são recomendados. 

d) a resposta metabólica ao esforço 

independe do horário de trabalho, 

mantendo a mesma produtividade. 

 

28- Quanto à segurança do trabalho realizado 

com solda, deve-se observar: 

a) se há correta ventilação do ambiente. 

b) se o trabalhador obedece a sequência 

“fonte de alimentação elétrica-máquina 

soldadora- operador” para se afastar do 

arco elétrico. 

c) se há respeito às regras de não fumar. 

d) todas estão corretas. 

 

29- De acordo com a Resolução n.º 

1.488/98 do Conselho Federal de 

Medicina, para o estabelecimento do 

nexo causal entre os transtornos de 

saúde e as atividades do trabalhador, o 

médico NÃO deve considerar: 

a) o estudo do local de trabalho e a 

organização do trabalho. 

b) a história clínica e ocupacional. 

c) o depoimento e a experiência dos 

trabalhadores. 

d) os custos de uma intervenção para 

melhorar o ambiente de trabalho. 

 

30- Os efeitos não dependentes de dose 

das radiações ionizantes devem ser 

acompanhados com: 

a) dosimetria mensal com filmes de 

lapela. 

b) dosimetria semestral com filmes de 

lapela. 

c) hemograma semestral com 

contagem de plaquetas. 

d) hemograma semestral com 

contagem de reticulócitos. 

 

31- Em geral, a construção das escalas de 

trabalho em turnos alternantes deve 

obedecer: 

a) sequência de horários no sentido 

horário. 

b) sequência de horários no sentido 

anti-horário. 

c) depende da idade do trabalhador. 

d) depende da produtividade. 
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32- Para fins de atendimento à lei de cotas, o 

déficit visual passível de enquadramento 

corresponde a: 

a) déficit visual menor que 20/200 na 

escala de Snellen no melhor olho, mesmo 

com correção. 

b) deficiência visual em ambos os olhos, 

mesmo que passível de correção. 

c) visão nula em um olho e visão normal 

no outro olho. 

d) visão nula em um olho e visão 

subnormal no outro olho, mesmo com 

correção. 

 

33- O monitoramento biológico periódico na 

exposição ao xileno deve ser feito: 

a) na urina, ao final de jornada. 

b) na urina de 24 horas, quando for o dia 

de maior exposição. 

c) hemograma com contagem de 

plaquetas e reticulócitos semestralmente. 

d) na urina no início da jornada de 

trabalho. 

 

34- A emissão da Comunicação de Acidente de 

Trabalho é obrigatória: 

a) quando o afastamento de trabalhador é 

superior a quinze dias. 

b) sempre que há qualquer tipo de 

afastamento. 

c) quando há afastamento de um a quinze 

dias. 

d) para todo acidente de trabalho, 

independente de haver afastamento ou 

não. 

35- Conforme os critérios do INSS, quanto 

à aposentadoria especial, é correto 

afirmar que: 

a) o pagamento de adicional de 

periculosidade implica em 

enquadramento para aposentadoria 

especial. 

b) condições ergonômicas 

desfavoráveis ensejam aposentadoria 

especial. 

c) a partir de 6 de março de 1997, 

umidade e eletricidade deixaram de ser 

enquadradas. 

d) a exposição ao risco biológico é 

sempre enquadrável. 

 

36- Conforme a Lei Federal 8.213/91, 

trabalhadores com relação de trabalho 

regida pela CLT, quando do 

afastamento por acidente de trabalho 

e/ou doença relacionada com o 

trabalho, têm direito à estabilidade no 

emprego por um período de: 

a) 12 meses, a partir da data do 

acidente de trabalho e/ou doença. 

b) 12 meses, a partir da cessação do 

benefício previdenciário concedido. 

c) 12 meses, após os 15 primeiros dias 

de afastamento das atividades no 

trabalho. 

d) 12 meses, após a alta do médico 

assistente do segurado. 
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37- As empresas brasileiras, conforme a lei de 

cotas, devem dispor de, pelo menos: 

a) 10% de suas vagas, a partir de 1.000 

empregados, para reabilitados. 

b) 8% de suas vagas, a partir de 500 

empregados, para deficientes. 

c) 7% de suas vagas, a partir de 1.500 

empregados, para reabilitados. 

d) 2% de suas vagas, a partir de 100 

empregados, para deficientes. 

 

38- Gengivite em garimpeiros pode ser 

produzida por: 

a) costume de guardar ouro na boca. 

b) exposição a poeiras não respiráveis. 

c) por inalação direta ao monóxido de 

carbono na queima de ouro, tanto por 

exposição direta, quanto por via 

sistêmica. 

d) por inalação direta de mercúrio na 

queima de ouro, tanto por exposição 

direta quanto por via sistêmica. 

 

39- Dentre as seguintes assertivas, qual está 

INCORRETA. 

a) o trabalho com radiações ionizantes 

exige exames hematológicos semestrais. 

b) os obesos podem trabalhar em 

ambientes de altas temperaturas. 

c) o trabalho em ambiente ruidoso exige 

audiometria prévia. 

d) o trabalho em altas temperaturas 

necessita de aclimatação. 

 

40- Na legislação atual, quanto à exposição 

ao ruído ocupacional, o nível de ação é 

de: 

a) 85 dB(A). 

b) 82 dB(A). 

c) 88 dB(A). 

d) 80 dB(A). 

 

41- A avaliação da exposição do 

trabalhador ao calor excessivo no 

ambiente de trabalho leva em conta os 

seguintes elementos, EXCETO: 

a) umidade relativa do ar. 

b) temperatura do ar. 

c) o tipo do exercício físico executado 

durante o trabalho. 

d) temperatura corporal. 

 

42- Quanto aos exames complementares 

apontados na seção III do PPP, é 

CORRETO afirmar que: 

a) devem ser disponibilizados ao 

empregador para preenchimento do 

PPP. 

b) somente são disponibilizados após 

solicitação por escrito emitida por 

decisão judicial. 

c) nunca são fornecidos, conforme 

Resolução 1.715 do CFM. 

d) não deve ser fornecido ao 

empregador, sendo escrito pelo próprio 

médico no formulário do PPP. 
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43- Não guarda relação com a atividade 

profissional em condições hiperbáricas: 

a) doença descompressiva. 

b) osteonecrose asséptica. 

c) osteoartrose múltipla. 

d) Intoxicação pelo oxigênio. 

 

44- Conforme a NR 7 da portaria 3.214/78 do 

MTE, quando houver exposição a 

aerodispersoides fibrinogênicos: 

a) a telerradiografia do tórax e a 

espirometria devem ser realizadas no 

admissional e anualmente. 

b) a telerradiografia do tórax deve ser 

realizada no admissional e anualmente, 

enquanto a espirometria no admissional e 

bienalmente. 

c) a telerradiografia do tórax e a 

espirometria devem ser realizadas no 

admissional e bienalmente. 

d) a telerradiografia do tórax deve ser 

realizada no admissional e bienalmente, 

enquanto a espirometria no admissional e 

anualmente. 

 

45- Quanto à PAIR, aponte a condição 

INCORRETA. 

a) é quase sempre bilateral. 

b) é irreversível. 

c) é uma perda auditiva condutiva. 

d) é a lesão das células do órgão espiral. 

 

 

 

 

46- Conforme o Manual de Procedimentos 

para os Serviços de Saúde / Ministério 

da Saúde, o qual traz a Classificação 

das doenças segundo sua relação com 

o trabalho, asbestose é apontada 

como: 

a) grupo I de Schilling. 

b) grupo II de Schilling. 

c) grupo III de Schilling. 

d) grupos II e III de Schilling. 

 

47- Conforme o Decreto Municipal nº 9762, 

de 23 de abril de 2004 de Bauru, é 

possível o afastamento do trabalho 

para licença saúde: 

a) o servidor que for constatado 

incapacitado por seu médico. 

b) o servidor avaliado pela perícia 

médica da FUNPREV, após concessão 

superior a 15 dias pelo Médico do 

Trabalho da Prefeitura. 

c) o servidor portador de doença 

transmissível. 

d) nenhuma das anteriores. 

 

48- Na possibilidade de se encontrar um 

trabalhador portador de Síndrome de 

Raynaud clássica, deve-se impedir o 

trabalho quando houver: 

a) calor excessivo. 

b) vibrações localizadas de alta 

frequência. 

c) ruído. 

d) radiações não ionizantes. 

 



 

11 
CONCURSO PÚBLICO 2015 – MÉDICO DO TRABALHO 

    Departamento de Água e Esgoto de Bauru      

 

49- Pode guardar relação com o trabalho: 

a) transtorno de pânico. 

b) agorafobia. 

c) estresse pós traumático. 

d) transtorno da inteligência. 

 

50- Conforme o Decreto Municipal de Bauru nº 

9.928, de 23 de dezembro de 2004, a 

ajuda de custo para filhos portadores de 

deficiência física ou mental incapacitante 

permanente e definitiva: 

a) não pode cessar, enquanto houver 

atestado médico apontando a situação. 

b) poderá cessar imediatamente se a 

perícia médica apontar a cessação da 

incapacidade. 

c) poderá cessar se a perícia médica 

apontar a cessação da incapacidade, no 

mês subsequente. 

d) poderá cessar se a perícia médica 

apontar a cessação da incapacidade, no 

ano subsequente. 




