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MÉDICO OCUPACIONAL 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Exortação 

Raul de Leoni 

Sê na vida a expressão límpida e exata 

Do teu temperamento, homem prudente; 

Como a árvore espontânea que retrata 

Todas as qualidades da semente! 

 

O que te infelicita é sempre a ingrata 

Aspiração de uma alma diferente, 

E meditares tua força inata 

Querendo transformá-la de repente! 

 

Deixa-te ser!...e vive distraído 

Do enigma eterno sobre que repousas 

Sem nunca interpretar o teu sentido!   

 

E terás, de harmonia com tua alma 

Essa felicidade ingênua e calma, 

Que é a tendência recôndita das coisas. 

 

1. A oração com que o autor inicia a poesia tem valor de: 

a) ordem e conselho. 

b) desejo e negação. 

c) dúvida e interrogação. 

d) conselho e desejo. 

2.Para o autor, as pessoas atingem sua felicidade: 

a) quando agem de acordo com sua realidade. 

b) quando desejam ser outros. 

c) quando pretendem se transformar. 

d) quando lutam contra si mesmos. 
 

3. Assinale a alternativa CORRETA conforme a função sintática dos termos grifados: 

a) A lição foi exposta por dois alunos – objeto direto. 

b) Nela tudo comove: sentimentos, atenção, voz e meiguice– vocativo. 

c) Correu pela cidade a notícia – adjunto adverbial. 

d) Mara preparou aperitivos pensativa – predicativo do objeto. 

 

4. Em “...as empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas nas mãos, para a 

pequena fila do leite.” Os termos destacados são, respectivamente: 

a) Adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de matéria. 

b) Predicativo do sujeito e adjunto adnominal. 

c) Adjunto adnominal e complemento nominal. 

d) Adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal. 
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5. Assinale a alternativa em que a função NÃO corresponde ao termo em destaque: 

a) Comer demais é prejudicial à saúde – complemento nominal 

b) Jamais me esquecerei de ti – Objeto indireto 

c) Ele foi cercado de amigos sinceros – agente da passiva 

d) Tinha grande amor à humanidade – objeto indireto 

 

6. Indique o item em que os numerais estão CORRETAMENTE empregados: 

a) Ao papa João Cinco sucedeu João Paulo Primeiro. 

b) Após o parágrafo nono, virá o parágrafo décimo. 

c) Depois do capítulo sexto, li o capítulo décimo primeiro. 

d) Antes do artigo dez vem o artigo nono. 

 

7. Assinale a alternativa que completa a frase: 

“_______não venho mais? Não venho______ já não aguento responder aos_______ de 

sua esposa.” 

a) por que – por que – por quê 

b) por que – por quê – porquês 

c) por que – porque – porquês 

d) porque – por que – porquê 

8. Aponte a frase em que há erro de concordância. 

a) Os sertões possuem um sopro épico. 

b) Promove-se festas beneficentes no meu colégio. 

c) Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia. 

d) Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida. 

 

9. “Aquele terrível monarca reuniu quanta gente a Terra possuía para atacar o inimigo.” 

Assinale a figura de pensamento contida na frase. 

a) hipérbole        b) eufemismo 

c) antítese            d) apóstrofe 

 

10. Em que alternativa o SE é partícula apassivadora? 

a) Entre-se pelo lado direito, não pelo esquerdo. 

b) De que se gosta mais em sua casa? 

c) Por que caminho se vai à cidade? 

d) Consolidou-se o regime, após a revolução. 

 

11. No Microsoft Office Excel 2010, para inserir a opção Filtro de Dados através da barra 

de menus é necessário ir ao: 

a) Menu Dados – Opção Filtro 

b) Menu Tabela – Opção Filtro 

c) Menu Editar – Opção Filtro 

d) Menu Arquivo – Opção Filtro 

 

12. Por padrão onde são armazenados os cookies, pequenos arquivos de textos que sites 

maliciosos instalam no computador sem a permissão do usuário para coletar informações 

e preferencias do utilizador? 
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a) C:\Documentos and Settings\seu nome de usuário\Cookies 

b) C:\Arquivos e Programas\Internet Explorer\Cookies 

c) C:\Windows\Cookies 

d) C:\Windows\Cookies\Seu nome de usuário 

13. Uma aluna após copiar um texto de uma página de pesquisa da internet, colou-o no 

editor de texto Microsoft Office 2010, utilizando as teclas de atalho Ctrl+V. Porém o 

resultado não foi o esperado porque o texto colado veio com a mesma formatação da 

página de pesquisa da Internet. O que a aluna deve fazer para que o texto seja copiado 

para o editor de texto sem as configurações da página? 

a) Acessar a opção Colar Especial e selecionar Texto sem Formatação 

b) Acessar o menu Editar e selecionar a opção Texto sem Formatação 

c) Acessar o menu Editar e selecionar a opção colar 

d) Acessar a opção transferir texto sem formatação 

 

14. Marcos foi ao mercado e gastou 1/6 da quantia que tinha em sua conta corrente. 

Depois pagou uma dívida no valor de R$ 180,00 e ainda sobraram R$ 540,00. Qual o 

valor que Marcos tinha em sua conta inicialmente? 

a) R$ 840,00 

b) R$ 900,00 

c) R$ 720,00 

d) R$ 860,00 

 

15. A soma do numerador e do denominador de uma fração é igual a 10. Se somarmos 4 

unidades ao numerador e subtrairmos 4 unidades do denominador, obteremos o inverso 

dessa fração. Qual o valor da fração? 

a) 
𝟑

𝟕
 

b) 
4

8
 

c) 
2

6
 

d) 
4

6
 

 

16. Em um simulado de matemática para concursos com 20 questões, uma pessoa acertou 

12. Qual a razão do número de questões erradas para o número total de questões do 

sumulado? 

a) 2/5 

b) 3/2 

c) 2/3 

d) 1/3 

 

17. Servidores Públicos são todas as pessoas físicas que mantêm relação de trabalho com 

a Administração Pública, direta, indireta, autárquica e fundacional. São exemplos de 

servidores públicos: 

 

a)Estatutários e Empregados Públicos. 

b) Empregados Públicos e Servidores Temporários. 

c) Estatutários e Servidores Temporários. 

d) Todas estão corretas. 
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18. ________ são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem 

expressas por um agente público, previstos em número certo, com determinação própria 

e remunerados por pessoas jurídicas de direito público, devendo ser criados por Lei.  

 

a) Cargos         b) Empregos  c) Funções   d) Servidores  

 

19. _____ são pessoas físicas incumbidas de uma função estatal, de maneira transitória 

ou definitiva, com ou sem remuneração. O conceito é amplo – abrange todas as pessoas 

que de uma maneira ou de outra prestam um serviço público – estão abrangidos por esse 

conceito desde os titulares dos poderes do Estado até pessoas que se vinculam 

contratualmente com o Poder Público, como é o caso dos concessionários.  

 

a) Agentes Públicos  

b) Agentes com Cargos 

c) Agentes em Funções  

d) Agentes Servidores 

 

20. Por mais que lutemos, parece que estamos perdendo a luta contra a dengue. Os casos 

só aumentam ano a ano. Entre batalhas perdidas, surge uma esperança para virar o jogo 

dessa guerra: duas vacinas contra a doença estão em fase final de testes. A primeira delas 

é desenvolvida por um laboratório francês, o Sanofi Pasteur. A segunda é desenvolvida 

pelo__________. 

 

a) O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP). 

b) O Instituto Oswaldo Cruz. 

c) Instituto Butantã. 

d) Todas estão erradas.  

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Ficha de Resumo de Atendimento Ambulatorial em Saúde do Trabalhador (Firaast) 

foi criada para ser um instrumento epidemiológico que contribuísse para conhecer, 

sistematizar, agilizar, homogeneizar e intercambiar dados e informações úteis ao 

planejamento, à formação de recursos humanos ao atendimento, à vigilância, à avaliação 

de serviços de saúde do trabalhador e à divulgação pública mais ampliada, segundo, 

PINHEIRO et al, 1993. Assinale o item correto no que diz respeito à anamnese 

ocupacional.  

a) Todos os campos da ficha deverão ser preenchidos somente com informações 

fornecidas pelo trabalhador, sem considerar outras fontes sob o risco de obtenção de 

informações incorretas.  

b) A parte inicial da Ficha onde se inclui o número do cartão do SUS até o telefone, 

deverão ser preenchidas obrigatoriamente pelo médico.  

c) Quando o indivíduo exerce uma mesma ocupação tendo mais de um emprego, 

deve-se interrogá-lo sobre a empresa/empregador que ele considera como principal. 

O responsável pelo atendimento deve orientar o trabalhador na escolha da 

empresa/empregador principal, baseando-se no critério de maior risco ocupacional. 

d) Quando não for possível se obter a informação de determinado campo, este deve ficar 

em branco. 
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22. Assinale o item que não descreve corretamente exemplos de riscos presentes nos 

processos produtivo, de acordo com cada grupo/cor: 

a) Grupos 1 – riscos químicos/vermelho: umidade, radiações ionizantes e não 

ionizantes, pressões, etc. 

b) Grupo 3 – riscos biológicos/marrom: fungos, bactérias, vírus, parasitas. 

c) Grupos 5 – acidentes/azul: arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, 

explosões.  

d) Grupo 4 – riscos ergonômicos: levantamento e transporte manual de peso, 

repetitividade, responsabilidade. 

 

23. No Brasil, a saúde ocupacional começou a ganhar importância a partir da década de 

1970, quando o país estava se industrializando. Nessa transição, a indústria atuava sem 

regras claras, com os operários sendo expostos a muitas situações de risco. Diante do 

exposto, assinale o item CORRETO: 

a) Uma doença ocupacional ocorre quando trabalhador é exposto até o limite permitido 

por lei a agentes químicos, físicos, biológicos ou radioativos com proteção compatível 

com o risco envolvido. 

b) As doenças profissionais em nada se diferem das outras doenças, salvo pelo fato 

de terem a sua origem em fatores de risco existentes no local de trabalho.  

c) A notificação de doenças profissionais deve ser feita ao Centro Nacional de Proteção 

Contra Riscos Profissionais (CNPRP) apenas pelos médicos de trabalho.  

d) As doenças do trabalho mais comuns envolvem as que acometem visão e musculatura.  

 

24. A perícia médica é ato privativo de profissional que exerce a Medicina. Sobre o 

assunto, assinale o item CORRETO: 

a) O perito não pode permitir a presença de pessoas estranhas ao ato pericial, mesmo que 

seja o médico que esteja atuando como assistente técnico.  

b) O médico tem por obrigação revelar informações obtidas no exame médico de 

trabalhadores, mas somente ao empregador, se esse assim o desejar.  

c) O advogado é um dos profissionais que podem estar presentes na perícia, assim o 

médico o permita.  

d) O médico de empresa pode atuar também como perito judicial.  

 

25. A norma regulamentadora número 16 (NR-16) refere-se às atividades e operações 

perigosas. Assinale o item INCORRETO no que diz respeito à essa norma: 

a) O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a 

percepção adicional de 20%, incidente sobre o salário.  

b) O manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes até cinco litros, lacrados na 

fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independentemente do número total de 

recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sendo obedecidas as Normas 

Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação sobre 

produtos perigosos são consideradas atividades que caracterizam periculosidade. 

c) As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em 

quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, 

com exceção para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 

(duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos 

para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 

d) Para que poços de petróleo em produção de gás sejam considerados como área de risco 

o círculo com centro na boca do poço deve ter um raio de no mínimo 50 metros.  
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26. O termo ergonomia deriva das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (regras). De 

fato, na Grécia antiga, o trabalho tinha um duplo sentido: ponos, que designava o trabalho 

escravo de sofrimento sem nenhuma criatividade e ergon, que designava o trabalho arte 

de criação, satisfação e motivação. O objetivo da ergonomia é transformar o trabalho 

ponos em ergon. Quanto à interdisciplinaridade a ergonomia se caracteriza por reunir 

diversos campos do conhecimento humano, com a atuação de diferentes profissionais nas 

empresas, com EXCEÇÃO de: 

a) Psicólogo    b) Desenhista industrial 

c) Assistente social   d) Comprador 

 

27. De acordo com a norma regulamentadora NR-17, assinale o item coerente: 

a) Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

do trabalhador às condições de trabalho.  

b) A organização do trabalho, para efeito da NR-17, deve levar em consideração, no 

mínimo, as normas de produção, o modo operatório, a exigência de tempo, a 

determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas.  

c) O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação 

manual deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja 

maior que sua capacidade de força.  

d) Para se avaliar a adaptação do trabalhador às condições de trabalho, é dever do 

empregador cobrar um laudo do empregado descrevendo todas as suas necessidades 

ergonômicas. 

 

28. São considerações da administração científica de Taylor, EXCETO: 

 

a) Abordagem fechada: a administração científica não faz nenhuma referência ao 

ambiente da empresa.  

b) Exploração dos empregados: a administração científica faz uso da exploração dos 

funcionários em prol dos seus interesses particulares.  

c) Superespecialização doo funcionário: com a divisão das tarefas, a qualificação do 

funcionário passa a ser supérflua. Dessa forma, são executadas tarefas repetidas, 

monótonas e gera uma desarticulação do funcionário no processo como um todo.  

d) Enfoque mecanicista: o salário é importante, sendo fundamental para a satisfação 

do trabalhador.  

 

29. Em relação à NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 

assinale o item CORRETO: 

a) Todos os trabalhadores devem ter um controle de sua saúde, de acordo com os 

riscos a que estão expostos. 

b) O PCMSO deve assumir caráter curativo, no sentido de eliminar aos casos de doenças 

ocupacionais. 

c) Caso a empresa esteja desobrigada de manter o médico do trabalho, o trabalhador não 

precisará realizar exames ocupacionais. 

d) Se não houver médico do trabalho na localidade, a empresa não poderá contratar 

médico de outra especialidade.   

 

30. O Código de Ética Médica (CEM) apresenta padrões de conduta que devem ser 

adotadas pelos médicos no exercício da profissão, para um atendimento ético aos seus 

pacientes. Assinale o item CORRETO: 
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a) O Médico do Trabalho deve compreender pelo menos parte do livro deontológico 

médico, tendo em vista que em sua atuação a abordagem legal é requisitada, pelo menos 

em poucos casos. 

b) O médico pode sim delegar atos ou atribuições exclusivos da profissão médica, diante 

de sua supervisão. 

c) Estudantes de medicina podem realizar exames de saúde ocupacional. 

d) O Médico do Trabalho coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional deve obrigatoriamente solicitar o registro profissional e conferir no 

Conselho Regional de Medicina a veracidade de todos os médicos encarregados de 

realizarem exames de saúde ocupacional.  

31. No que diz respeito às condições de trabalho dos empregados de uma empresa onde 

atua o médico do trabalho, assinale o item CORRETO:  

a) O médico não pode deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de 

trabalho que ponham em risco sua saúde. 

b) O médico não tem a obrigação de esclarecer o empregador sobre más condições de 

trabalho dos empregados. 

c) Em caso de persistência das condições de risco à saúde no trabalho, o médico deve 

escrever relatório para se proteger legalmente e anexar junto com a documentação da 

empresa avaliada, sem a necessidade de comunicação a autoridades competentes. 

d) Mesmo no caso de persistência dos riscos à saúde do trabalhador, não se pode 

acionar o Conselho Regional de Medicina, por não caber a este órgão tomar nenhuma 

providência nesse sentido.  

 

32. No que diz respeito à lei 8.080 de 1990, podemos AFIRMAR: 

 

a) As ações e serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 

decrescente.  

b) A direção do SUS é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 

Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito 

da União pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Estados e Distrito Federal pela 

respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente e no âmbito dos Municípios pela 

respectiva secretaria de Saúde ou órgão equivalente.  

c) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de 

interesse para a saúde no âmbito do SUS.  

d) As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de 

negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais fora do âmbito 

do SUS.  

 

33. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalhador, o que 

pode levar a danos à saúde física e mental, podendo evoluir para a incapacidade no 

trabalho, desemprego ou até a morte. Em relação aos tipos de assédio, assinale o item 

INCOERENTE: 

 

a) Assédio vertical ascendente: dos funcionários para os superiores hierárquicos 

b) Assédio vertical descendente: empregador ou seu representante que se utiliza da sua 

superioridade hierárquica para constranger subalternos 
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c) Assédio horizontal: entre empregados de diferentes níveis na hierarquia 

d) Mobbing combinado: união do chefe e dos colegas com o objetivo de assediar um 

trabalhador. 

 

34. Assédio moral é diferente de dano moral. Assinale o item CORRETO no que diz 

respeito a essas diferenças.  

a) O dano moral exige laudo pericial atestando a doença decorrente do trabalho 

b) O assédio moral é um dano moral, só que específico. 

c) O assédio moral se caracteriza por apenas uma ocorrência, podendo ser comprovado 

por meio de provas 

d) O assédio moral se aplica a todos os aspectos da vida. 

 

35. De acordo com a Convenção nº155, da segurança e saúde dos trabalhadores, assinale 

o item incoerente: 

 

a) O trabalhador tem o direito de interromper sua situação de trabalho por acreditar, por 

motivos razoáveis, que esta envolve um perigo iminente e grave para sua vida ou sua 

saúde, ficando protegido de consequências injustificadas. 

b) Os estudos e pesquisas realizados a respeito da evolução dos conhecimentos 

científicos e técnicos necessários para segurança dos empregados só devem ser 

divulgadas se o empregador assim achar que deve, não sendo sua obrigação fazer a 

divulgação entre seus empregados. 

c) Os empregadores devem garantir, na medida em que seja razoável e factível, que os 

lugares de trabalho, a maquinaria, o equipamento e as operações e processos que estejam 

sob seu controle são seguros e não envolvem risco algum para a segurança e a saúde dos 

trabalhadores.  

d) Sempre que dois oi mais empresas que desenvolva simultaneamente atividade num 

mesmo lugar de trabalho terão dever de colaborar na aplicação das medidas previstas na 

Convenção 155. 

 

36. No que diz respeito ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho 

(LTCAT), assinale o item CORRETO: 

 

a) O LTCAT tem validade de seis meses, independente de mudanças nas condições de 

nocividade no ambiente de trabalho e das mudanças no layout da empresa. 

b) O LTCAT é exigido na concessão da aposentadoria especial introduzida pela Lei 

3807/60 apenas para o agente ruído, não sendo exigido para os demais agentes 

nocivos. 

c) Apenas médicos peritos do INSS têm acesso ao LTCAT das empresas.  

d) A comprovação da exposição do segurado aos agentes nocivos através de laudo técnico 

de condições ambientais do trabalho só poderá ser realizada pelo médico do trabalho. 

 

37. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não eletrônico é um formulário com 

campos que devem ser preenchidos com todas as informações relacionadas ao 

empregado. Assinale o item INCORRETO no que concerne ao PPP: 

 

a) O PPP deve ser preenchido obrigatoriamente por todos os tipos de empregadores, 

independente da presença de risco ao trabalhador ou não.  
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b) São informações a serem contidas no PPP: atividade do trabalhador, agente nocivo ao 

qual está exposto, intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos. Não 

deve ser inseridos dados da empresa. 

c) Com a disponibilização do PPP Eletrônico pela Previdência Social as empresas 

serão obrigadas a informar o perfil profissiográfico de todos os trabalhadores, 

inclusive dos que não exerçam atividades com agentes nocivos físicos, químicos, 

biológicos ou combinação destes. 

d) Apenas o empregador deverá ter acesso ao PPP eletrônico. 

 

38. São princípios e objetivos que regem a Previdência Social, EXCETO: 

a) Universalidade, porém sem a participação de planos previdenciários. 

b) Uniformidade e equivalência nos planos previdenciários. 

c) Cálculos dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos 

monetariamente. 

d) Irredutibilidade do valor do benefícios de forma a preservar o poder aquisitivo. 

 

39. Evento sentinela é um evento grave e indesejável. Assinale o item que não descreve 

um exemplo de evento sentinela. 

 

a)  Criança retirada do hospital sem autorização dos pais.  

b) Parto em banheiro com parturiente atendida pelo hospital.  

c) Óbito evitável ocorrido dentro do hospital no transcurso de atendimento ambulatorial 

ou em regime de internação.  

d)  Queda de leito ou de mesa cirúrgica mesmo sem comprometimento grave para o 

paciente. 

 

40. O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é documento decorrente de Ato Médico e, 

portanto, pode ser assinado por qualquer médico registrado no Conselho Regional de 

Medicina de onde realiza o atendimento. Em relação ao preenchimento do ASO, assinale 

o item INCOERENTE: 

 

a) Nome completo do trabalhador, número de registro de sua identidade e função. 

b) Riscos ocupacionais específicos existentes ou ausência destes. 

c) Nome do médico encarregado do exame, porém sem a necessidade de endereço 

ou contato. 

d) Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer.  

 

 




