
 

 

 
 

 

 

 

 

311 – Médico do Trabalho/Perito Auditor 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 

de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Não será permitido ao candidato manter em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos 
(notebook, telefone celular, tablet, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja 
descumprida, o candidato será excluído do concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 
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04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 
 
01 - Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
 

1. Participar da formulação da política e da execução das ações do sistema privado de saúde. 
2. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção 

de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
3. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
4. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

02 - É atribuição da Vigilância Sanitária: 
 

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
b) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle 

dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 
c) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das 

condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. 

d) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
►e) Controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas 

e processos, da produção ao consumo. 
 

03 - Considere as seguintes ações e serviços públicos de saúde, conforme a Constituição Federal: 
 

1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
3. Participação complementar das instituições privadas no Sistema Único de Saúde. 
4. Participação da comunidade. 

 

Estão corretas as diretrizes apresentadas nos itens: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
►c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 

 
04 - A idade a partir da qual a pessoa é considerada idosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é estabelecida 

conforme o nível socioeconômico de cada nação. Respectivamente, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
é considerado idoso aquele que tem idade acima de: 

 

a) 60 e 65 anos. 
b) 65 e 65 anos. 
►c) 65 e 60 anos. 
d) 70 e 60 anos. 
e) 70 e 65 anos. 
 

05 - Qual a porcentagem do segmento dos usuários nos conselhos de saúde? 
 

a) 25% dos integrantes do conselho de saúde. 
b) 30% dos integrantes do conselho de saúde. 
c) 40% dos integrantes do conselho de saúde. 
►d) 50% dos integrantes do conselho de saúde. 
e) 60% dos integrantes do conselho de saúde. 
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06 - Conforme a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, que aprovou as diretrizes para os Conselhos de Saúde, considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
cada esfera de Governo. 

2. A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância 
privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação 
da Política de Saúde. 

3. A instituição dos Conselhos de Saúde será estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, 
obedecida a Lei no 8.080/90. 

4. As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de 
Saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
07 - Sobre o SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – considere os seguintes objetivos: 
 

1. Realizar o diagnóstico dinâmico dos nascidos vivos na população. 
2. Monitorar a saúde da população e prever a ocorrência de eventos. 
3. Fornecer subsídios para explicações causais, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, 

contribuindo, assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. 
4. Auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção e avaliar o impacto das ações de controle 

desenvolvidas. 
 

Estão corretos os objetivos apresentados nos itens: 
 

a) 3 e 4 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 1, 2 e 4 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
08 - Qual é a causa de maior mortalidade em crianças menores de 1 ano no Brasil? 
 

a) Malformações congênitas. 
►b) Causas perinatais. 
c) Doenças infecciosas. 
d) Asfixia/hipóxia. 
e) Causas externas. 
 

09 - A lista das doenças e agravos de notificação compulsória, segundo o disposto na Portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 
2006, NÃO inclui: 

 

a) sarampo. 
b) cólera. 
►c) caxumba. 
d) rubéola. 
e) malária. 

 
10 - Em relação à atenção básica, considere as afirmativas a seguir: 
 

1. Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde. 

2. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas. 
3. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades 

de saúde de maior frequência e relevância em seu território. 
4. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de 

Atenção à Saúde. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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11 - NÃO está entre as atribuições do médico na Atenção Básica: 
 

a) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade. 
►b) Manter os cadastros atualizados das pessoas de sua microárea. 
c) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 
d) Contribuir para as atividades de educação permanente, realizá-las e participar delas. 
e) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 

 
12 - O grau de recomendação é um parâmetro com base nas evidências científicas. Sobre o assunto, numere a coluna da 

direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, tendo como base a recomendação do Oxford 
Centre for Evidence-Based Medicine. 

 

1. Séries de casos, estudos de coorte e caso-controle de baixa qualidade. 
2. Opinião de especialistas desprovida de avaliação crítica ou baseada em 

matérias básicas (estudo fisiológico ou estudo com animais). 
3. Estudos de coorte, caso-controle e ecológicos e revisão sistemática de 

estudos de coorte, caso-controle consistentes ou ensaios clínicos 
randomizados de menor qualidade. 

4. Ensaios clínicos randomizados e revisão de ensaios clínicos 
randomizados consistentes. 

(   ) Grau de recomendação D. 
(   ) Grau de recomendação C. 
(   ) Grau de recomendação B.  
(   ) Grau de recomendação A. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 3 – 1 – 2. 
b) 2 – 4 – 1 – 3. 
c) 2 – 3 – 4 – 1. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
e) 4 – 1 – 2 – 3. 

 
13 - Considere as seguintes orientações para uma alimentação saudável: 
 

1. É permitido o consumo de uma porção por dia de bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas e outras 
guloseimas. 

2. Consuma diariamente três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. 
3. Coma diariamente pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições. 
4. Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos (batatas) e 

raízes (mandioca) nas refeições. 
 

São adequadas as recomendações apresentadas nos itens: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
14 - Assinale a alternativa que NÃO contempla Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. 
 

a) Medicina tradicional chinesa/acupuntura. 
b) Medicina homeopática. 
c) Plantas medicinais e fitoterapia. 
d) Medicina antroposófica. 
►e) Medicina ortomolecular. 
 

15 - Em relação à obesidade, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O modo de viver da sociedade moderna tem determinado um padrão alimentar que, aliado ao sedentarismo, em 
geral é desfavorável à saúde da população. 

2. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição aponta a obesidade como um dos grandes desafios do contexto 
atual e suas diretrizes norteiam a organização do cuidado integral ao indivíduo com sobrepeso e obesidade. 

3. As prevalências de sobrepeso e obesidade cresceram de maneira importante nos últimos 30 anos. 
4. No Brasil, cerca de 30% dos adultos apresentam obesidade e cerca de metade da população maior de 30 anos 

apresenta excesso de peso. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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16 - Em relação à promoção da alimentação saudável para a criança, considere as seguintes orientações: 
 

1. Incentivo ao consumo de alimentos fontes de vitamina C e alimentos fontes de ferro para aumentar a 
biodisponibilidade desses micronutrientes. 

2. Informações sobre as principais fontes de vitamina A e de iodo. 
3. Estímulo ao uso moderado do sal iodado e correto armazenamento do sal no domicílio. 
4. Incentivo ao uso de farinhas, açúcar e alimentos industrializados. 

 

Estão corretas as orientações apresentadas nos itens: 
 

a) 3 e 4 apenas. 
►b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 

 
17 - Sobre as ações do sistema de Saúde para redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 

outras drogas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) Mobilização e capacitação dos profissionais de saúde da atenção básica para a promoção da alimentação saudável nas 
visitas domiciliares. 

b) Investimento em ações educativas e sensibilizadoras para crianças e adolescentes. 
c) Produção e distribuição de material educativo para orientar e sensibilizar a população. 
d) Promoção de campanhas municipais em interação com as agências de trânsito. 
e) Investimento no aumento de informações veiculadas pela mídia quanto aos riscos e danos envolvidos. 

 
18 - Sobre a probabilidade dos testes, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Medida da probabilidade de diagnosticar corretamente um não caso ou seja, de 
que o teste detecte como saudável (“negativo”) um indivíduo realmente saudável. 

2. Medida da probabilidade de diagnosticar corretamente um caso; ou seja, de que 
o teste detecte como doente (“positivo”) um indivíduo realmente doente. 

3. Medida da probabilidade de que a doença esteja ausente em um indivíduo no qual 
o resultado de um teste diagnóstico foi negativo. 

4. Medida da probabilidade de que a doença esteja presente em um indivíduo no 
qual o resultado de um teste diagnóstico foi positivo. 

(   ) Valor preditivo positivo. 
(   ) Valor preditivo negativo. 
(   ) Especificidade. 
(   ) Sensibilidade. 
 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 4 – 3 – 2. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 3 – 4 – 2 – 1. 
►e) 4 – 3 – 1 – 2. 
 

 
19 - A capacidade de um agente infeccioso de produzir doenças em um hospedeiro suscetível é designada como: 
 

►a) patogenicidade. 
b) fonte de infecção. 
c) imunidade. 
d) infecção. 
e) infectividade. 

 
 
20 - Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de epidemia. 
 

a) É a presença constante de uma doença ou agente infeccioso dentro de uma área geográfica ou grupo populacional 
determinados. 

►b) É a ocorrência de casos de doenças ou outros eventos de saúde com uma incidência maior do que a esperada para uma 
área geográfica e período determinados. 

c) É uma doença transmissível cuja incidência em humanos sofreu incremento nos últimos 25 anos do século XX ou que 
ameaça incremento em um futuro próximo. 

d) É uma doença transmissível previamente conhecida que reaparece como problema de saúde pública após uma etapa de 
significativa diminuição de sua incidência e aparente controle. 

e) É qualquer doença causada por um agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos, que se manifesta pela 
transmissão desse agente ou de seus produtos, de um reservatório a um hospedeiro suscetível. 

 
 

  



 

 

7 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - São partes integrantes de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, EXCETO: 

 

a) treinamento dos trabalhadores em segurança e saúde. 
►b) estabelecimento de uma política em qualidade e produtividade. 
c) avaliação, controle e eliminação dos riscos ocupacionais. 
d) gerenciamento dos riscos no ambiente de trabalho e fornecimento de EPIs. 
e) cumprimento da legislação em segurança e saúde no trabalho. 
 

22 - Em relação à promoção de saúde nas empresas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) seguintes afirmativas: 
 

(   ) A adoção de um programa de promoção da saúde nas empresas tem como um dos objetivos a melhoria da saúde 
do trabalhador. 

(   ) Entre as ações de um programa de promoção da saúde nas empresas, devemos incluir orientações nutricionais 
para os trabalhadores. 

(   ) Um programa de promoção da saúde na empresa dispensa o levantamento do perfil de saúde dos trabalhadores. 
(   ) Um programa de promoção da saúde na empresa envolve basicamente a vacinação dos trabalhadores. 

 

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – F. 
►e) V – V – F – F. 
 

23 - Assinale a alternativa em que todas as doenças mencionadas, pela classificação das doenças relacionadas com o 
trabalho, têm o trabalho como causa necessária (ou seja, são doenças profissionais). 

 

a) bronquite crônica, dermatite de contato alérgica e silicose. 
b) hipertensão e intoxicação por chumbo ou mercúrio. 
c) doença coronariana, câncer, doenças do aparelho locomotor e varizes dos membros inferiores. 
►d) asbestose, silicose e perda auditiva induzida pelo ruído. 
e) estresse, asma ocupacional e LER/DORT. 
 

24 - São objetivos da anamnese ocupacional: 
 

1. Avaliar os acidentes no ambiente de trabalho. 
2. Investigar a ocorrência de doenças pregressas ou atuais, relacionadas ou não ao trabalho. 
3. Solicitar e avaliar os exames complementares e as provas de monitoração biológica, bem como outras 

investigações médicas. 
4. Avaliar todas as funções exercidas e exposições a riscos ocupacionais específicos, registrando as repercussões 

na saúde ocorridas em cada uma delas. 
 

Estão corretos os objetivos apresentados nos itens: 
 

a) 3 e 4 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 

25 - O perigo à saúde decorrente da exposição ao monóxido de carbono é decorrente de qual característica do gás? 
 

►a) Ser asfixiante químico. 
b) Ter baixo peso molecular. 
c) Ser asfixiante simples. 
d) Ser neurotóxico. 
e) Ser corrosivo. 
 

26 - Com relação ao acompanhamento de trabalhador exposto a benzeno, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para avaliação de efeito no organismo do trabalhador, indica-se o hemograma mensal. 
b) O monitoramento de exposição deve ser feito com dosagem de fenol urinário. 
►c) A medição do metabólito na urina deve ser feita até 8 horas após a exposição. 
d) Exames de medicina ortomolecular podem confirmar o diagnóstico. 
e) Não há requisitos legais para exame de expostos a benzeno. 
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27 - Sobre a síndrome do esgotamento profissional (burn-out), é correto afirmar:  
 

a) Essa síndrome caracteriza-se por uma resposta tardia a uma situação estressante de natureza ameaçadora ou traumática 
vivenciada pelo trabalhador, como um acidente grave. 

b) O principal fator determinante dessa síndrome é a falta de flexibilidade na organização do trabalho. 
c) O burn-out é mais frequente entre trabalhadores da construção civil, pois esse é um trabalho com carga elevada, o qual 

resulta em esgotamento profissional. 
d) Possui forte relação com o assédio moral nos ambientes de trabalho. 
►e) Exaustão emocional, despersonalização e diminuição do envolvimento pessoal no trabalho são três elementos centrais 

para a caracterização do burn-out. 
 

28 - Tendo como referência o Manual de Condutas em Exposição Ocupacional a Material Biológico, publicado pelo 
Ministério da Saúde, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Precauções básicas são medidas de prevenção que devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes na 
manipulação de sangue, secreções e excreções. 

2. Não existe intervenção específica para prevenir a transmissão do vírus da hepatite C após exposição ocupacional. 
3. Acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos corporais devem ser tratados como emergência médica, 

porque o paciente acidentado está sujeito ao óbito dentro de 72 horas. 
4. Em exposições ao HBV que envolvam profissionais de saúde imunes (anti-HBs positivo no momento do acidente), 

há indicação de acompanhamento sorológico para a hepatite B e recomenda-se aplicar imunoglobulina logo após 
a exposição. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

29 - Com relação à implementação de uma gestão da segurança e saúde no trabalho, considere as seguintes metas: 
 

1. Contribuir para a melhoria contínua do desempenho da SST. 
2. Priorizar ações de SST por meio do gerenciamento de riscos. 
3. Eliminar a ocorrência de acidentes e doenças nos locais de trabalho. 
4. Contribuir para a melhoria no desempenho organizacional por meio de ganhos de produtividade decorrentes da 

melhoria contínua nas condições da SST. 
 

Estão corretas as metas indicadas nos itens: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
►c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
 

30 - Assinale a alternativa que apresenta apenas riscos físicos presentes nos ambientes de trabalho. 
 

a) Ruído, poeira e radiações elétricas e eletromagnéticas. 
►b) Ruído, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes. 
c) Ruído, vibrações, benzeno e fumos de solda. 
d) Calor, frio, poeira e radiações. 
e) Calor, frio, benzeno e fumos de solda. 
 

31 - Assinale a alternativa que apresenta apenas doenças provenientes do ruído. 
 

►a) PAIR, ruptura de tímpano e zumbido. 
b) PAIR e otite externa e interna. 
c) Trauma barométrico e ruptura de tímpano. 
d) Surdez, otites e sinusites. 
e) Surdez, otites e zumbido. 
 

32 - Um programa de aclimatação na empresa é indicado quando os trabalhadores estão expostos a que risco no ambiente 
de trabalho? 

 

a) Frio. 
b) Raios ultravioletas. 
c) Raios infravermelhos. 
►d) Calor. 
e) Radiação ionizante. 
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33 - O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada, 
a partir da data: 

 

a) do exame médico pericial. 
b) de início da nova atividade. 
c) de entrada do protocolo. 
d) da aposentadoria inicial. 
►e) do retorno ao trabalho. 
 

34 - O segurado terá direito a aposentadoria especial: 
 

1. quando comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. 
2. quando comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos psicossociais e ergonômicos. 
3. quando decorrente de acidente de trabalho. 
4. quando decorrente de doença profissional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

35 - Sobre o médico, na função de auditor, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Obriga-se a manter o sigilo profissional, devendo, sempre que necessário, comunicar a quem de direito e por escrito suas 
observações, conclusões e recomendações. 

b) É vedado divulgar suas observações, conclusões ou recomendações, exceto por justa causa ou dever legal. 
►c) Pode fazer seu relatório pericial sem a presença do examinado com base em exames do paciente. 
d) Poderá solicitar por escrito, ao médico assistente, os esclarecimentos necessários ao exercício de sua atividade pericial. 
e) Concluindo haver indícios de ilícito ético, obriga-se a comunicá-los ao Conselho Regional de Medicina. 
 

36 - É a principal pneumoconiose no Brasil, caracterizando-se por um processo de fibrose, com formação de nódulos 
isolados nos estágios iniciais e nódulos conglomerados e disfunção respiratória nos estágios avançados: 

 

a) asbestose. 
►b) silicose. 
c) antracoce. 
d) bagaçoce. 
e) siderose. 
 

37 - São atribuições e deveres do médico perito: 
 

1. Avaliar a capacidade de trabalho do segurado, através do exame clínico, analisando documentos, provas e laudos 
referentes ao caso. 

2. Subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios. 
3. Comunicar de forma escrita, o resultado do exame médico-pericial, com a devida identificação do perito-médico 

(CRM, nome e matrícula). 
4. Orientar o periciando para tratamento quando eventualmente não o estiver fazendo e encaminhá-lo para 

reabilitação, quando necessária. 
 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
 

38 - No mundo contemporâneo, as lesões por esforços repetitivos/doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho 
(LER/DORT) têm representado importante fração do conjunto dos adoecimentos relacionados com o trabalho. Sobre 
essas doenças, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Acometem homens e mulheres em plena fase produtiva e têm causado inúmeros afastamentos do trabalho, cuja quase 
totalidade evolui para incapacidade parcial, e, em muitos casos, para a incapacidade permanente, com aposentadoria por 
invalidez. 

b) São afecções decorrentes das relações e da organização do trabalho, da pressão por produção, das relações conflituosas 
com as chefias e do estímulo à competitividade exacerbada. 

c) Decorrem de atividades realizadas com movimentos repetitivos, com posturas inadequadas e trabalho muscular estático. 
►d) Decorrem do trabalho com muitas tarefas, associadas ao controle sobre a execução das tarefas. 
e) Vibração e frio intenso estão relacionados com o surgimento de quadros de LER/DORT. 
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39 - Compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 
 

1. Estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras. 
2. Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os serviços 

próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras. 
3. Estabelecer normas para procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
4. Estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas operadoras de planos de assistência à saúde, de 

mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde. 
 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 4 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
►c) 1, 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2 e 3 apenas. 
 

40 - Assinale a alternativa que NÃO corresponde à definição dos medicamentos do RENAME – Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais –, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

a) São aqueles que servem para satisfazer às necessidades de atenção à saúde da maioria da população. 
►b) São selecionados de acordo com a sua biodisponibilidade comprovada. 
c) Possuem provas quanto à eficácia e à segurança e com estudos comparados de custo-efetividade. 
d) Devem estar sempre disponíveis, nas quantidades adequadas e nas formas farmacêuticas requeridas. 
e) Devem ter preços que os indivíduos e a comunidade possam pagar. 

 




