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MÉDICO DO TRABALHO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:
A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo
Ministério da Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde.
QUESTÃO 07
A Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmavas
abaixo:
I.

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre
a situação de saúde da população brasileira;
II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme
protocolo.
Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II;
B) I e III;
C) II;
D) III.
QUESTÃO 08
A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural
e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que
possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro
ou F para falso:
( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde;
( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro
de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária,
garantindo os princípios da Atenção Básica.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, F, V;
C) F, F, V, V;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 09
Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste,
com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração
de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem
serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza
pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
QUESTÃO 10
Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal,
devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde
(RASs), analise as afirmativas abaixo:
I.

A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos
seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e
vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à
saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o
acesso aos serviços de saúde;
III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção
certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial
dos entes de governança das RASs.
Estão corretas:
A) I e III, apenas;
B) II e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Acerca do Tétano, segundo o Manual de Doenças
Relacionadas ao Trabalho do Ministério da Saúde, analise
as opções e assinale a correta:

QUESTÃO 14
Analise as seguintes situações encontradas em um posto
de trabalho pertencente a uma Unidade Hospitalar:
I.

Os recipientes destinados a coleta de material
perfurocortante estavam preenchidos em 2/3 de sua
capacidade;
II. Os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de
parto não apresentavam tampa para vedação;
III. A segregação de resíduos era realizada em local
distante de onde eram produzidos.

A) A doença em trabalhadores, decorrente de acidente de
trabalho, poderá ser considerada como sendo do Grupo
I da Classificação de Schilling;
B) Desconsidera a ocorrência de Tétano como acidente de
trajeto;
C) O manejo das condições sanitárias é medida de
proteção individual mais eficaz para o controle da
doença;
D) Tipifica o Tétano como Doença Profissional.

Assinale a opção que contenha situação(ões) não
preconizada(s) pela NR32 a
A) I, II e III;
B) II e III, somente;
C) III, somente;
D) I e III, somente.

QUESTÃO 12
O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), após exclusão de
outras causas subjacentes, poderá ser considerado como
doença relacionada ao trabalho, do Grupo II da
Classificação de Schilling. Analise as opções a seguir e
marque aquela em que o trabalho desempenha papel de
causa necessária (Grupo I) para a ocorrência da IAM:

QUESTÃO 15
Uma enfermeira de 34 anos procurou o serviço de
medicina ocupacional relatando, há 30 minutos, acidente
perfurocortante (agulha com lúmen) durante coleta de
exame laboratorial. Tratava-se um homem, 39 anos, com
estigmas de alcoolismo, que foi atendido no serviço de
pronto atendimento por erisipela em membro inferior
esquerdo. O médico do trabalho verifica que os exames da
enfermeira, realizados há 11 meses, eram os seguintes:
Anti HIV1-2 não reagente; Anti-HCV não-reagente; AntiHbs 100 mUI/ml. O teste rápido para HIV do paciente
fonte foi não-reagente. Os resultados das sorologias para
hepatites ainda não são conhecidos. Diante do caso
hipotético, e com base no Manual de Exposição
Ocupacional do Ministério da Saúde, o médico do trabalho
deve informar que:

A) Sulfeto de carbono;
B) Exposição e cessação da exposição súbita a nitratos;
C) Problemas relacionados ao emprego e desemprego;
D) Dióxido de carbono.
QUESTÃO 13
A abordagem do controle dos riscos ocupacionais deve
seguir uma coerência de modo que se interrompa a cadeia
de transmissão. Isso é alcançado quando se adota
sequencialmente as seguintes ações:
A) Controle do risco na fonte- Controle da exposiçãoControle na trajetória;
B) Controle do risco trajetória - Controle do risco na fonte
- Controle da exposição;
C) Controle do risco na fonte - Controle na trajetória Controle da exposição;
D) Controle da exposição ao risco - Controle do risco na
fonte- Controle na trajetória;

A) O teste rápido negativo torna desnecessária a
realização de exame confirmatório no paciente fonte;
B) A possibilidade de soro conversão recente ("janela
imunológica"), diante de sorologia negativa sem a
presença de sintomas de infecção aguda, é frequente e
deve ser iniciada a profilaxia pós-exposição com 3
drogas (AZT + 3TC+ INDINAVIR);
C) Não é necessária a profilaxia pós-exposição para HIV;
D) Deve ser iniciada profilaxia pós-exposição com duas
drogas (AZT + 3TC).
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QUESTÃO 16
Sobre a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT),
analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 20
Acerca da Convenção sobre Proibição das Piores Formas
de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação,
analise as opções a seguir e assinale a correta:

I.

A CAT inicial irá se referir a acidente de trabalho típico,
doença profissional, do trabalho ou óbito imediato;
II. A CAT de reabertura será utilizada para casos de
afastamento por agravamento de lesão de acidente do
trabalho ou de doença profissional ou do trabalho;
III. A CAT de comunicação de óbito será emitida
exclusivamente para casos de falecimento decorrente
de acidente ou doença profissional ou do trabalho,
após o registro da CAT inicial.

A) Define como criança toda aquela menor de 16 anos;
B) A definição das condições que são suscetíveis de
prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança
será definida pela legislação nacional ou pela autoridade
competente, após consulta com as organizações de
empregadores e de trabalhadores interessadas;
C) Conclui pela exclusão de fatores sociais como causa das
piores formas de trabalho infantil;
D) Atenta em especial para a maior vulnerabilidade dos
meninos.

Estão corretas, as afirmativas:
A) I e II, somente;
B) II e III, somente;
C) I e III, somente;
D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 21
Trabalhador da área de saúde comparece demonstrando
resultado negativo de Anti-Hbs 60 dias após a terceira
dose de vacina para Hepatite B. Diante desse contexto o
médico do trabalho deve:

QUESTÃO 17
Acerca do processo eleitoral que envolve o funcionamento
da CIPA, assinale a opção correta:

A) Considerar o profissional não respondedor e não vacinar
mais;
B) Considerar o profissional suscetível e repetir o esquema
vacinal com 3 doses;
C) Considerar o profissional suscetível e aplicar reforço
com 1dose;
D) Considerar o profissional suscetível e aplicar reforço
com 2 doses.

A) Havendo participação inferior a cinquenta por cento dos
empregados na votação, não haverá a apuração dos
votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra
votação que ocorrerá no prazo máximo de dez dias;
B) Em caso de empate na votação, assumirá aquele que
for mais idoso;
C) A publicação e divulgação de edital, em locais de fácil
acesso e visualização, no prazo mínimo de 60 dias antes
do término do mandato em curso;
D) Quando a anulação da eleição se der antes da posse
dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação
do mandato anterior, quando houver, por até 60 dias.

QUESTÃO 22
O serviço de medicina ocupacional de uma empresa de
biotecnologia foi consultado acerca das orientações sobre
o nível de biossegurança que deverá ser adotado para
trabalhos em grande escala manipulando agente de classe
2. A orientação repassada foi a de que se adotasse
contenção de nível:

QUESTÃO 18
A carboxihemoglobina é utilizada para monitorização
biológica dos seguintes agentes ocupacionais:

A) Superior ao recomendado para a manipulação do
agente biológico envolvido utilizando cabine tipo II B3;
B) Igual ao agente envolvido utilizando cabine tipo II B2;
C) Igual ao agente envolvido utilizando cabine tipo II B3;
D) Superior ao recomendado para a manipulação do
agente biológico envolvido.

A) Monóxido de carbono e Nitrobenzeno;
B) Diclorometano, Monóxido de carbono e Dissulfeto de
carbono;
C) Diclorometano e Monóxido de carbono;
D) Monóxido de carbono e metil-acetona.
QUESTÃO 19
Durante a análise ergonômica do trabalho, o médico
resolve lançar mão dos seguintes instrumentos:
entrevistas estruturadas, simulação de cenários e método
de decisão crítica. Esses instrumentos são utilizados para
embasar a ergonomia:
A) Organizacional somente;
B) Física somente;
C) Cognitiva;
D) Organizacional e Física.
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QUESTÃO 23
A prevenção da fadiga é abordada na CLT, Seção XIV,
Arts. 198 e 199. Segundo esse dispositivo analise as
afirmativas abaixo:
I.

É de 60 kg o peso máximo que um empregado pode
remover individualmente, ressalvadas as disposições
especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher
e não está compreendida na proibição deste artigo a
remoção de material feita por impulsão ou tração de
vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer
outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do
Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que
evitem sejam exigidos do empregado serviços
superiores às suas forças;
II. Será facultativa a colocação de assentos que
assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de
evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a
execução da tarefa exija que trabalhe sentado;
III. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os
empregados terão à sua disposição assentos para
serem utilizados nas pausas que o serviço permitir.

Estão corretas:
A) I e II, somente;
B) II e III, somente;
C) I e III, somente;
D) Todas as afirmativas.
QUESTÃO 24
O cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) envolve
3 variáveis: gravidade, frequência e custo do acidente de
trabalho. Sobre cada um desses índices deve ser aplicada
uma ponderação para o cálculo final do índice composto,
que corresponde respectivamente a:
A) 0,3 - 0,5 - 0,2;
B) 0,5 - 0,35 - 0,15;
C) 0,15 - 0,35 - 0,5;
D) 0,5 - 0,15 - 0,35.
QUESTÃO 25
O Índice de Funcionalidade Brasileiro é o instrumento de
validade e aplicado para fins de concessão da
aposentadoria da pessoa com deficiência (IFBrA). É um
instrumento que lista 41 atividades distribuídas entre sete
domínios: Percepção (visual/auditiva), Comunicação,
Socialização, Vida Doméstica, Mobilidade, Cuidados
pessoais e Educação. Para cada tipo de deficiência
(Auditiva,
Mental,
Motora,
Visual)
há
maior
comprometimento de dois dos sete domínios citados.
Diante de um cadeirante, os domínios de maior peso na
nota final, segundo o IFBrA são:
A) Mobilidade e socialização;
B) Socialização e vida doméstica;
C) Mobilidade e cuidados pessoais;
D) Cuidados pessoais e socialização.
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