
1

QUESTÕES ABERTAS

As questões a seguir, deverão ser respondidas na própria folha com os questionamentos. Se 
o(a) colega precisar, poderá usar o verso da folha. Solicitamos que a letra seja bem legível, para uma 
melhor correção. Cada questão valerá de 0 a 10 pontos.

QUESTÃO 1

Após observar o Posto de Trabalho apresentado no Filme e o desenvolvimento da respectiva 
atividade laboral, considerando que ele executa esta tarefa durante 04 (quatro) horas por dia:

1. Identifique e descreva o Ciclo de Trabalho

2. Cite os Fatores de Risco Ergonômico que estão presentes
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QUESTÃO 2

Sobre o mesmo Posto de Trabalho apresentado no Filme:

1. Indique quais são os Possíveis Agravos à Saúde relacionados com os fatores ergonômicos

2. Quais Medidas de Prevenção do Ponto de Vista Ergonômico você, como médico do trabalho da 
empresa, recomendaria.
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QUESTÃO 3

De acordo com o Novo código de ética médica, item XII do Capítulo I – Princípios Fundamentais, 
“O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo 
controle dos riscos á saúde inerentes às atividades laborais”

Descreva e discuta TRÊS RISCOS de doenças do trabalho e as principais medidas para eliminação 
e controle dos mesmos.
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QUESTÃO 4

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT): “Trabalho Decente é um trabalho 
produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, eqüidade, e segurança, 
sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que 
vivem de seu trabalho”. 

Considerando-se a importância crescente que o trabalho ou a falta deste pode provocar na 
saúde dos trabalhadores, cite os elementos fundamentais para a investigação e o estabelecimento do 
NEXO CAUSAL e manejo (condutas médica, administrativa e legal, quando aplicável) de uma doença 
com o trabalho.
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QUESTÃO 5

Os organofosforados incluem-se no grupo de agrotóxicos responsáveis pelo maior número de 
intoxicações e mortes no país.

Substâncias altamente solúveis em lipídios, os organofosforados podem ser absorvidos pela 
pele, por ingestão ou inalação, armazenando-se no tecido adiposo, atravessando as barreiras 
hematoencefálicas, metabolizando-se no fígado, inibindo a colinesterase, cujos efeitos são sentidos 
principalmente no sistema nervoso central (SNC), sistema nervoso periférico (SNP), pulmões, hemácias 
e outros órgãos e ainda, efeitos tardios como neuropatia periférica, edema pulmonar e lesões renais 
entre outros.

1. Indique como proceder para o diagnóstico clínico ocupacional e quais os exames laboratoriais 
e toxicológicos de rotina que nos indica a NR-07, da Portaria 3.214/78 do MTE.

2. Indique e comente 03 (três) sinais clínicos da intoxicação
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