1.

Em recente artigo publicado pelo Jornal “Valor Econômico”, informa-se que a Anvisa fez a
apreensão de 2,3 milhões de litros de agrotóxicos adulterados. De acordo com a Anvisa, foram
encontradas inúmeras irregularidades na importação, produção e comércio de agrotóxicos. Com
relação aos agrotóxicos é possível afirmar que:
a) O Exame de Colinesterase Plasmática é específico apenas para Organoclorados;
b) Síndromes Muscarínicas são específicas de intoxicações com Piretróides, enquanto que
Síndromes Nicotínicas são indicativas de intoxicações agudas com Paraquat;
c) Entre fatores os fatores que podem modificar a toxicidade dos agrotóxicos encontram-se,
entre outros, a má nutrição, idade e a temperatura corporal;
d) Desde 1985 estão liberados a venda e utilização dos agrotóxicos conhecidos como “dirty
dozen” (os doze sujos), desde que tenham a indicação de agrônomo especializado e os
vasilhames vazios não sejam jogados no meio ambiente;
e) Em termos de proteção à saúde dos trabalhadores, é importante o uso de produtos o menos
tóxicos possíveis e de uso seguro, tais como DDT, Aldrin, Clordane e fungicidas a base de
mercúrio.

2.

Em Exame Periódico de trabalhador manipulador de alimentos constata-se a presença de
giardíase em Exame Protoparasitológico. Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Emitir CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho sem afastamento do trabalho;
Encaminhar o paciente para avaliação da Perícia Médica do INSS;
Afastar o paciente por quinze dias, evitando a necessidade de Benefício Previdenciário;
Sendo patogênico, é importante o tratamento e acompanhamento;
Trata-se de um exemplo de Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário em Restaurantes.

De acordo com o novo Código de Ética Médica, o que se encontra em vigor desde abril de 2010,
ao médico do trabalho:
(   ) É vedado ao médico deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que
ponham em risco sua saúde;
(   ) Se o trabalhador foi bem esclarecido, não é necessário comunicar o fato aos empregadores
responsáveis;
(   ) Pode revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores,
se oficialmente solicitado dirigentes de empresas ou de instituições;
(   ) Deve esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de
sua doença.
a)
b)
c)
d)
e)

VVVV;
VVFV;
VFVV;
VFFV;
VVFF.
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4.

Ao realizar Exames Médicos Periódicos nos funcionários de uma empresa, o médico do trabalho
percebe que um dos trabalhadores preocupa-se excessivamente com limpeza, lava as mãos
a todo o momento, não passa em alguns setores da empresa com receio de que algo possa
acontecer depois, fica aflito caso os objetos sobre sua mesa de trabalho na estejam dispostos
de uma determinada maneira. Trata-se, possivelmente, de um caso de:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

Transtorno Depressivo;
Transtorno Obsessivo Compulsivo;
Transtorno de Adaptação;
Estresse Pós-Traumático;
Transtorno Bipolar.

Um trabalhador que foi empregado de uma empresa há quinze anos solicita o Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP, devido à exigência do INSS, após pedido de Aposentadoria Especial. O médico
do trabalho atual constata que não há registros de monitoramento da época em que trabalhou
o ex-funcionário. A melhor conduta será:
a) Orientar o Setor de Recursos Humanos a não emitir o PPP;
b) Fornecer os dados de monitoramento ambiental e biológico atual para a emissão do PPP;
c) Fornecer os dados de monitoramento ambiental e biológico do registro mais antigo que
tiver para a emissão do PPP;
d) Os campos do formulário do PPP em que não há registro deverão ficar em branco;
e) Orientar que neste caso o próprio trabalhador deverá preencher o formulário.

6.

O encarregado de uma galvanoplastia de cromo decorativo pede ao ajudante que faça uma
recarga de cianeto no tanque com solução de cobre alcalino. Como nesta empresa os tanques
não têm identificação, o ajudante equivoca-se e adiciona o cianeto em outro tanque, gerando
um gás muito tóxico e provocando um acidente de graves proporções. Indique qual foi o gás
gerado e como ele foi produzido:
a)
b)
c)
d)

Ácido clorídrico, muito irritante, produzindo pela reação do cianeto com a solução ácida;
Ácido sulfúrico, pois a solução ficou muita concentrada, liberando este gás;
Ácido cianídrico, pois a solução estava com a temperatura muito elevada;
Ácido cianídrico, pois o ajudante equivocadamente colocou o cianeto muito rápido, não
dando tempo para o produto ser diluído na solução alcalina;
e) Acido cianídrico, pois o ajudante equivocadamente colocou o cianeto no tanque com solução
ácida, incompatível com o cianeto.

7.

Dentre outros efeitos, a amônia (NH3), absorvida por inalação, ocasiona nos trabalhadores
expostos:
a)
b)
c)
d)
e)

Edema pulmonar, anestesia da extremidades, dor no peito;
Espasmo de glote, distúrbios visuais, dores articulares;
Cefaléia, convulsões e cianose;
Edema pulmonar, espasmo de glote, inibição dos reflexos respiratórios;
Espasmo de glote, sonolência, confusão mental.
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8.

O Médico do Trabalho de uma indústria analisa uma Audiometria Seqüencial com o seguinte
resultado:
OD: 10 – 10 – 05 – 10 – 15 – 20 – 20 – 10 /

OE: 10 – 05 – 10 – 15 – 20 – 20 – 15 – 10

E compara com a Audiometria de Referência deste trabalhador:
OD: 10 – 05 – 05 – 00 – 00 – 00 – 05 – 10 /

OE: 05 – 05 – 05 – 10 – 00 – 05 – 10 – 10

Pode-se concluir que a Audiometria Seqüencial é:
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Sugestiva de Agravamento de Perda Auditiva Induzida por Ruído;
Sugestiva de Desencadeamento de Perda Auditiva Induzida por Ruído;
Indicativa de Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional;
Indicativa de Perda Auditiva Induzida por Ruído Não Ocupacional;
Não tem relação com Perda Auditiva Induzida por Ruído.

Em atividades contínuas desenvolvidas em ambientes com altas temperaturas, é correto
afirmar:
a) Os indivíduos magros não suportam bem o calor, pois têm pouco panículo adiposo
protetor;
b) Os portadores de quadros psicóticos mesmo compensados são motivo de contraindicação para o trabalho em ambientes quentes, pois o calor pode precipitar crises de
descompensação;
c) A catarata dos forneiros é devida à radiação ultravioleta, que incide indiretamente sobre o
cristalino dos trabalhadores que não utilizam óculos de proteção adequadamente;
d) Os obesos acima de 45 anos, mesmo que estejam bem aclimatizados, não devem trabalhar
expostos ao calor;
e) O tipo de atividade desenvolvida não interfere no conforto térmico do trabalhador
aclimatizado.
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10.

Avaliações ambientais realizadas por higienistas em empresas de lapidação de pedras apontaram
que o corte e polimento das pedras constituem as operações de maior risco de inalação das
poeiras contendo sílica, tendo sido sugeridas várias medidas para minimizar a exposição das
quais constitui medida de última escolha:
a)
b)
c)
d)
e)

11.

Enclausuramento do processo;
Umidificação do processo;
Instalação de ventilação exaustora;
Oferecimento de Equipamentos de Proteção Individual;
Isolamento das atividades que geram poeiras e redução do número de expostos.

O que é Genotoxicidade?
a) Solução que contém anticorpos contra um ou mais agentes biológicos;
b) Capacidade que alguns agentes possuem de causar dano ao DNA de organismos a eles
expostos. Quando são induzidas mutações, os agentes são chamados de mutagênicos;
c) Processo de eliminação ou destruição de microorganismos na forma vegetativa, independente
de serem patogênicos;
d) Operação desenvolvida com o objetivo de reduzir ou eliminar um contaminante
biológico;
e) Evento súbito que interfere na penetração do agente biológico afastando a possibilidade
de causar doença.

12.

Os compostos mercuriais orgânicos, usados como fungicidas na agricultura, por ação cumulativa
depositam-se:
a)
b)
c)
d)
e)

13.

No fígado, rins e cérebro;
No cérebro, pâncreas e pulmões;
No fígado, pâncreas e pulmões;
Na pele, cérebro e tireóide;
Nos rins, intestinos e pâncreas.

Considerando o disposto na NR-17 - Ergonomia, é correto afirmar que:
a) Ao retornar ao trabalho após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 dias, a
exigência de produção em relação ao número de toques será sempre inferior ao máximo
estabelecido na norma;
b) As pausas serão deduzidas da jornada de trabalho normal;
c) O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados é de 06 (seis) horas;
d) Não é permitido ao trabalhador exercer outras atividades semelhantes após sua jornada de
trabalho;
e) O empregador pode calcular o salário do trabalhador em função do número de toques.
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14.

Assinale a alternativa INCORRETA: para que o trabalhador tenha boas condições de trabalho:
a) O ambiente deve ser estudado com o objetivo de se aumentar a produção do
trabalhador;
b) O mobiliário deve dar conforto ao trabalhador e facilitar os seus movimentos;
c) Os instrumentos e equipamentos devem estar sempre em bom estado de funcionamento
e próximos ao trabalhador para se evitar posturas inadequadas;
d) O trabalho deve ser organizado de maneira que o trabalhador possa alternar as suas
atividades, ter pausas para descanso, evitar a realização de horas extras entre outros;
e) Devem ser analisados o posto, os equipamentos, o ambiente e a organização de trabalho.

15.

Como estabelece a Portaria 1.851, de 09/08/2006, do Ministério da Saúde, a Empresa é obrigada
a comunicar ao SUS os nomes e referências dos trabalhadores expostos a:
a)
b)
c)
d)
e)

16.

Inseticidas organoclorados e orgonofosforados;
Cádmio;
Asbesto / Amianto;
Berilo;
Poeira de bagaço de cana.

No esquema:

Os sentidos das setas A, B e C, respectivamente, indicam:
a)
b)
c)
d)
e)

17.

Estudos de coorte, de caso-controle e transversal;
Estudos de caso-controle, de coorte e transversal;
Estudos de caso-controle, ensaio clínico randomizado e transversal;
Estudos de ensaio clínico randomizado, transversal e de coorte;
Estudos epidemiológicos retrospectivos.

O quadro clínico do saturnismo caracteriza-se por:
a)
b)
c)
d)
e)

Hiperglobulia, dispnéia e hipoacusia;
Ataxia, irritação conjuntival, dispnéia;
Neuropatia, arterioesclerose, anemia;
Encefalopatia, anemia, dispnéia;
Anemia, neuropatia, cólicas abdominais.
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18.

Uma enfermeira que se acidentou com material perfurocortante, durante um procedimento com
paciente portador do HIV, deve se submeter imediatamente ao teste anti-HIV com o objetivo
de:
a)
b)
c)
d)
e)

19.

Uma empresa com 300 trabalhadores apresentou durante o ano de 1995, 15 casos novos de
intoxicação por Chumbo, com valores de PbS (concentração de chumbo no sangue) de: 62, 63,
64, 70, 68, 66, 63, 65, 64, 69, 66, 67, 63, 68, 72 mg por dl de sangue respectivamente, na data de
seu afastamento da exposição. Baseado nos dados fornecidos podemos afirmar que a MÉDIA,
a MEDIANA e a MODA, da amostra foram respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

20.

Definir se a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho deve ser emitida ou não;
Verificar se a trabalhadora foi contaminada pelo acidente sofrido;
Verificar se a trabalhadora já era portadora do vírus;
Definir o tempo de afastamento do trabalho;
Orientá-la sobre os riscos e as medidas preventivas.

64, 65, 62;
66, 66, 63.
65, 66, 63;
66, 65, 63;
66, 65, 64.

São caracterizadas como doença do trabalho:
a)
b)
c)
d)

As doenças degenerativas.
As que produzam incapacidade para o trabalho.
As inerentes a grupo etário.
Doenças adquiridas ou desencadeadas por condições especiais em que o trabalho é realizado
e com ele se relacione diretamente.
e) Doenças endêmicas.

21.

Assinale a alternativa que contém a melhor definição de auxílio-doença previdenciário:
a) auxílio oferecido para segurados incapacitados, total e permanentemente para toda e
qualquer atividade profissional, por motivo de doença ou por acidente de trabalho;
b) benefício oferecido para o indivíduo com renda mensal, per capita na família, inferior a ¼
do salário mínimo e, simultaneamente, portador de deficiência física;
c) auxílio oferecido ao segurado empregado e empresário que ficarem incapacitados, por
motivo de doença, para o seu trabalho ou para sua vida habitual por mais de 15 dias
consecutivos;
d) benefício aos dependentes do segurado, concedida após a morte do mesmo;
e) auxílio concedido aos segurados que após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente resultar em seqüelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia.
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22.

As Comunicações de Acidentes do Trabalho (CAT) devem ser preenchidas:
a)
b)
c)
d)

apenas após confirmação do diagnóstico de doença do trabalho;
nos casos confirmados ou na suspeita de acidente ou doença do trabalho;
apenas nos casos de acidentes do trabalho com afastamento do trabalho;
apenas nos casos de acidentes do trabalho com afastamento de mais de 15 dias do
trabalho;
e) nenhuma das anteriores.

23.

Um agrônomo entrou em um silo (depósito de produtos agrícolas) que se encontrava lacrado
há vários meses para inspecioná-lo. Pouco depois, refere ter sentido o ambiente muito abafado,
teve tosse e sensação de falta de ar. Saiu assim que pôde, respirando ar e tendo melhorado
gradualmente. Cerca de 7 horas depois, retornaram os sintomas, com intensa dispnéia de
sendo internado com o diagnóstico de “Edema Agudo de Pulmão”. A ocorrência explica-se por
tratar-se de:
a) Um erro diagnóstico dos médicos do Hospital;
b) Uma história típica de intoxicação por Óxidos Nitrosos;
c) Um quadro de intoxicação por pesticidas clorados que, em pacientes alérgicos, cursa com
manifestações tipo asmáticas, produzindo grande estertoração pulmonar;
d) Um provável paciente cardiopata que, ao se expor a condições agressivas para o sistema
respiratório (umidade, calor e fungos) teve o seu quadro descompensado (edema agudo de
pulmão);
e) )Um paciente que apresentou sintomas imediatos de asfixia simples mas, horas depois, as
manifestações próprias de intoxicação por conservantes clorados usados em vegetais em
armazenamento;

24.

O TVL-STEL (Threshold Value, Short Term Exposure Level da ACGIH):
a)
b)
c)
d)
e)

25.

representa a concentração mínima de exposição durante a jornada de trabalho;
refere-se a exposições de 8 horas por dia, 40 horas por semana;
é a concentração que nunca deve ser atingida por ser perigoso à saúde e à vida;
pode ser excedida durante a jornada de trabalho;
pode ser atingida até 4 vezes, durante a jornada de trabalho, obedecida a duração máxima
de 15 minutos de cada vez e com intervalos de uma hora.

Os riscos de câncer de pele, mesotelioma de pleura, câncer de fígado, asfixia e narcose estão
relacionados respectivamente com as exposições ocupacionais a:
a)
b)
c)
d)

solda elétrica, amianto, tetracloreto de carbono, aerodispersóides e benzeno;
radiação ultravioleta, amianto, cloreto de vinila, monóxido de carbono e hexano;
radiação solar, asbesto, benzeno, cianeto e tricloretileno;
forneiro de siderurgia, isolador, empacotador utilizando filme de PVC, tintureiro e
soldador;
e) soldador, isolador, mecânico, químico e jornalista.
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26.

Na gênese das Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho (LER/DORT) os quatro fatores bio-mecânicos mais importantes são:
a)
b)
c)
d)
e)

27.

Força, Compressão Mecânica, Horário de Trabalho, Repetitividade;
Força, Repetitividade, Postura Inadequada, Compressão Mecânica;
Força, Repetitividade, Temperatura e Sexo;
Força, Repetitividade, Tensão, Postura Estática.
Força, Sexo, Postura Estática, Vibração.

As seguintes doenças profissionais ocorrem respectivamente com maior freqüência em pedreiros,
lavradores, torneiros mecânicos e operadores de galvanoplastia:
a)
b)
c)
d)

Elaioconiose, câncer de pele, conjuntivite actínica e surdez;
Hiperceratose, câncer de pele, elaioconiose e febre dos fumos metálicos;
Hiperceratose, câncer de pele, elaioconiose e sarna dos niqueladores;
Dermatite de contato alérgica, intoxicação por organofosforados, febre dos fumos metálicos
e perfuração de septo nasal;
e) Silicose pulmonar, intoxicação por organoclorados, elaioconiose e PAIR.

28.

O empregador resolveu, sem preocupar-se com os custos do investimento, adotar medidas
para proteger seus trabalhadores expostos ao ruído no setor de prensa. São elas:
I.
II.
III.
IV.
V.

distribuiu equipamentos de proteção individual aos seus trabalhadores.
recomendou ao engenheiro, a atenuação do ruído na fonte.
diminuiu o número de trabalhadores no setor.
criou aberturas nas paredes.
mandou instalar anteparos e barreiras diante da fonte emissora.

Pode-se dizer que, como proteção no ambiente de trabalho, estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

29.

I e II apenas;
I, II, III apenas;
I, II, III e V apenas;
II, IV e V apenas;
I, II, III, IV e V.

Em uma avaliação da exposição de trabalhadores à ação do calor, foram obtidos os seguintes
dados:
temperatura de termômetro de globo: 60 graus C;
temperatura do ar: 26 graus C;
temperatura de bulbo úmido: 23 graus C;
velocidade do ar: 100 pés/min.
a atividade desenvolvida no local é moderada.
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30.

Numa cabine de pintura a revólver, utiliza-se como solvente, a mistura de três substâncias que tem
os seguintes limites permissíveis de exposição: A = 5mg/m3; B = 10mg/m3 e C = 8mg/m3. Foram
encontradas, após uma avaliação criteriosa, as seguintes concentrações médias: CA = 5mg/m3,
CB = 3mg/m3 e CC = 2mg/m3. Em relação à exposição dos trabalhadores, pode-se dizer que:
a) não há necessidade de monitoramento biológico;
b) o limite de tolerância está ultrapassado;
c) a exposição dos trabalhadores está abaixo do limite de tolerância, em nível confortável para
os responsáveis pela saúde ocupacional;
d) a exposição dos trabalhadores está abaixo do limite de tolerância, porém os trabalhadores
devem ser informados quanto aos riscos da exposição;
e) com os dados fornecidos, é precipitado concluir;

31.

A principal medida de controle a ser adotada deverá visar:
a)
b)
c)
d)
e)

32.

O aumento da velocidade do ar;
Diminuir a umidade relativa do ar;
Reduzir a incidência do calor radiante;
Insuflar ar fresco do ambiente externo;
Reduzir a temperatura de bulbo seco.

Conforme determina a NR 7, o EXAME MÉDICO DEMISSIONAL deve ser realizado até a data da
homologação:
a) em todos os casos;
b) desde que o último exame periódico tenha sido realizado há mais de 180 dias para empresa
de risco empresa de risco I e II;
c) desde que o último exame periódico tenha sido realizado há mais de 90 dias para empresa
de risco III e IV;
d) apenas para trabalhadores em atividades insalubres;
e) não sendo possível alterar para mais ou para menos este prazo.

33.

Em relação à aposentadoria especial (critérios do INSS), assinale a alternativa CORRETA:
a) trabalho em turnos é aceito para enquadramento de condições especiais de trabalho pela
previdência
b) o pagamento de adicional de periculosidade implica em enquadramento para aposentadoria
especial
c) Horas extras em excesso pode ser aceito para enquadramento de condições especiais de
trabalho pela previdência
d) condições ergonômicas não ensejam aposentadoria especial
e) o trabalho penoso é aceito para enquadramento para aposentadoria especial.
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34.

Em avaliações periódicas de saúde, que exames complementares devem ser solicitados pelo
Médico do Trabalho, visando monitorização biológica de trabalhadores expostos a pressões
anormais (condições hiperbáricas), de acordo com o que preceitua o Quadro II, da NR 7, do
MTE?
a)
b)
c)
d)
e)

35.

A Portaria nº 1.679 do Ministério da Saúde, de 19 de setembro de 2002, dispõe sobre a
estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST que, entre
outras orientações para as Secretarias Estaduais e Municipais, propõe em seu Anexo II que seja
dado prioridade na assistência de média e alta complexidade a alguns agravos à saúde mais
prevalentes em nosso país, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

36.

Pneumoconioses;
Acidentes graves e fatais;
Doenças do Olho e Anexos;
Intoxicação crônica por metais pesados e solventes;
LER/DORT.

No âmbito da Higiene do Trabalho, no ambiente hospitalar:
a)
b)
c)
d)
e)

37.

Espirometria e hemograma completo;
Audiometria;
Radiografia das articulações coxo-femurais e escápulo-umerais;
Telerradiografia do tórax;
Cálcio no sangue.

não se recomenda o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI);
adota-se critérios qualitativos para a avaliação dos riscos biológicos;
adota-se critérios quantitativos para o reconhecimento dos riscos biológicos;
a busca ativa é uma prática perfeitamente dispensável;
o gerenciamento do risco independe da avaliação do processo ou método de trabalho.

Uma cabeleireira de 35 anos de idade, que caminha 15 minutos quando vai levar e mais 15
minutos quando vai buscar o filho na escola, tem sobre peso (IMC = 27) e é fumante, durante
um exame médico periódico, pergunta sobre estratégias para parar de fumar. Um dos passos
mais efetivos para iniciar o aconselhamento nesse sentido é identificar:
a) O número de cigarros fumados por dia e a freqüência cardíaca atingida durante as
caminhadas;
b) O seu estágio de prontidão para mudanças no seu estilo de vida atual e a convivência com
outros fumantes, em casa e no local de trabalho;
c) A presença de outros fumantes no domicílio e as características de sua alimentação;
d) A duração do seu hábito de fumar e sua disponibilidade para praticar atividade física mais
intensa;
e) Seu grau de conhecimento sobre abstinência do tabaco e os antecedentes familiares de
obesidade.
10

38.

39.

Com relação às neoplasias e agentes cancerígenos presentes no ambiente de trabalho, considere
a alternativa que melhor represente esta associação:
I.
II.
III.
IV.

Mesotelioma de pleura
Ansiossarcoma do fígado
Neoplasia das cavidades nasais
Neoplasia do pulmão

a)
b)
c)
d)
e)

Id; IIa; IIIc; IVb
Ia; IIc; IIId; IVb
Id; IIa; IIIb; IVc
Id; IIc; IIIb; IVa
Ia; IIc; IIIb; IVd

cloreto de vinila
poeira de madeira
cromo e seus compostos
asbesto ou amianto

Qual o procedimento baseado em evidências científicas que se presta a rastrear precocemente
problemas de trabalhadores com a ingestão de bebidas alcoólicas:
a)
b)
c)
d)
e)

40.

a)
b)
c)
d)

dosagem de álcool etílico na urina antes da jornada de trabalho;
pesquisa de granulações tóxicas em neutrófilos;
dosagem de fosfatase alcalina e gama glutamil-transferase no sangue;
aplicação de questionários validados internacionalmente (por exemplo, CAGE);
uso consentido do “bafômetro” durante a jornada de trabalho.

Em se tratando de agentes químicos, é sempre bom ter presente que:
a) uma característica comum ao grupo de solventes clorados orgânicos é a entrada pelas vias
cutânea, respiratória e digestiva, nesta ordem de importância;
b) a toxicocinética e a toxidinâmica relacionam-se respectivamente com suas formas de
penetração e eliminação no organismo;
c) no monitoramento biológico, a dose interna expressa uma exposição recente, revelando o
dano em curso no organismo humano;
d) os indicadores de efeito, embora tenham um significado clínico, não são apropriados para
definir as medidas de intervenção do médico do trabalho;
e) o monitoramento biológico compreende a medida e a avaliação de agentes químicos, ou
de seus produtos de transformação, em tecidos, secreções, excreções, ar exalado, para
estimar o risco à saúde quando comparado com referência apropriada.

41.

Pode-se dizer que “Capacidade inerente a uma substância de produzir efeito deletério sobre o
organismo” é a definição de:
a)
b)
c)
d)
e)

dose letal média;
hipersensibilidade;
absorção;
toxicidade;
periculosidade.
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42.

A Resolução do CFM no. 1488/1998 modificada pela Resolução CFM nº 1940 de 2010, dispõe
sobre normas específicas para médicos que atendam ao trabalhador. No seu artigo 4º. caracteriza
que são deveres dos médicos de empresa que prestam assistência médica ao trabalhador,
independentemente de sua especialidade:
I. Promover o acesso ao trabalho para qualquer portador de deficiência para o trabalho.
II. Atuar junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e
organização do trabalho, sempre que haja risco de agressão à saúde.
III. Opor-se a qualquer ato discriminatório impeditivo do acesso ou permanência da gestante
no trabalho.
a)
b)
c)
d)
e)

43.

apenas a afirmação II é correta;
apenas a afirmação I é correta;
as afirmações II e III são corretas;
as afirmações I e III são corretas;
as afirmações I, II e III são corretas.

Segundo a OHSAS 18001, sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho as principais
áreas focadas pela norma são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificação de Perigos, Riscos e Controles;
Requisitos legais e outros;
Objetivos e Programa OHS;
Recursos, Cargos, responsabilidades, disponibilidade e autoridade;
Competências, treinamentos e conscientização;
Comunicação, participação e consulta às partes interessadas;
Controle operacional;
Prontidão e respostas para emergência;
Medição, monitoramento e melhoria contínua.

O PCMSO atende principalmente quais requisitos?
a) Identificação de Perigos, Riscos e Controles; Comunicação, participação e consulta às partes
interessadas;
b) Requisitos legais e outros; Objetivos e Programa OHS;
c) Requisitos legais e outros; Competências, treinamentos e conscientização;
d) Identificação de Perigos, Riscos e Controles; Medição, monitoramento e melhoria
contínua;
e) Requisitos legais e outros; Medição, monitoramento e melhoria contínua.

44.

As variáveis consideradas no cálculo do FAP - Fator Acidentário Previdenciário são:
a)
b)
c)
d)
e)

Freqüência, gravidade e prevalência;
Freqüência, gravidade e custo;
Prevalência, incidência e gravidade;
Prevalência, gravidade e custo;
Gravidade, incidência e custo.
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45.

De acordo com a NR-32:
I. A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador.
II. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
III. A sala de preparo dos quimioterápicos deve ser dotada de Cabine de Segurança Biológica
Classe II B2, estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho
de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho.
IV. os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem ser avaliados diariamente quanto ao
estado de conservação e segurança.
São corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

46.

L.M., sexo feminino, 35 anos de idade, casada, 3 filhos, profissão cobradora de ônibus. Refere ter
sido assaltada mais de 20 vezes nos últimos três meses. Ameaçada freqüentemente por marginais.
Relata longa jornada de trabalho, devido horas extras. Marido desempregado. Ultimamente,
há dois meses, passou a sentir medo, recorda os episódios que foi assaltada persistentemente,
sonha que está no trabalho sendo assaltada. Atualmente com receio de retornar ao trabalho.
Queixa ainda: insônia, irritabilidade e falta de atenção. O diagnóstico é:
a)
b)
c)
d)
e)

47.

I, II, III e IV;
Somente I, II e III ;
Somente I, II e IV ;
Somente I, III e IV ;
Somente I, II e III;

transtorno afetivo bipolar;
esquizofrenia;
transtorno de estresse pós-traumático;
psicose reativa;
burnout.

O Sistema de Gestão Ambiental é um processo voltado a resolver, mitigar e/ou prevenir os
problemas de caráter ambiental, com o objetivo de desenvolvimento sustentável. Podemos definir
Sistema de gestão Ambienta (SGA), segundo a NBR ISO 14001, como a parte do sistema de gestão
que compreende a estrutura organizacional, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos,
os processos e recurso para aplicar, elaborar, revisar e manter a política ambiental da empresa.
Assinale dois aspectos em que o serviço médico de uma empresa pode contribuir com a gestão
ambiental:
a)
b)
c)
d)
e)

Gestão de resíduos do ambulatório médico, controle da potabilidade da água;
Exames médicos periódicos e conscientização;
Exames médicos periódicos e comunicação
Conscientização e comunicação
Política ambiental e exames médicos periódicos
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48.

Entre as possíveis implicações do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário para as empresas,
pode-se citar:
I. Manutenção das contribuições do FGTS.
II. Estabilidade de um ano após o término do Benefício concedido pelo INSS.
III. desobrigação da emissão de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, uma vez que o
enquadramento é automático.
Estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

49.

Com relação ao uso de materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança nos Serviços
de Saúde:
a)
b)
c)
d)
e)

50.

I, II e III
II apenas
III apenas
I e II apenas
II e III apenas

Trata-se de uma medida preventiva opcional;
Trata-se de uma medida obrigatória somente para hospitais com mais de 500 leitos;
Necessária a capacitação dos trabalhadores para a correta utilização;
É de uso obrigatório apenas em Serviços de Urgência e Emergência;
Seu uso deve ser restrito aos Centros Cirurgicos.

Considerando as seguintes afirmativas referentes a trabalhos em espaços confinados:

I.

Cabe ao empregador garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos,
as medidas de controle, de emergência e salvamento.
II. Para uma boa ventilação o ideal é utilizar oxigênio puro.
III. A Permissão de Entrada e Trabalho para os trabalhadores treinados e capacitados é válida
durante o período de um ano.
IV. Quanto às Medidas Pessoais, é vedada a realização de qualquer trabalho em espaços
confinados de forma individual ou isolada.
Estão corretas as alternativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV;
I, III e IV;
II, III e IV;
I e III;
I e IV.
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