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INSTRUÇÕES SOBRE A PROVA 
 
 
1. Esta prova para obtenção de Título de Especialista em Medicina do Trabalho, cuja duração será de 
4 (quatro) horas, consta de 50 TESTES DE MÚLTIPLA-ESCOLHA e 05 (cinco) QUESTÕES 
ABERTAS.  
 
2. Quando foi permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo, com 50 TESTES DE MULTIPLA-
ESCOLHA e as 05 QUESTÕES ABERTAS impressas ou se apresenta imperfeições gráficas que 
possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador da prova para 
entregar-lhe outro exemplar. 
 
3. O tempo de prova será suficiente para que você possa resolver todas as questões com calma. Caso 
encontre dificuldades em algumas delas, sugerimos que passe adiante e procure resolver inicialmente 
as mais fáceis. Depois, você terá tempo para reexaminar as questões em que encontrou dificuldade. 
 
4. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a qualquer outro material. Se 
tiver alguma dúvida, peça orientação de um Fiscal da Prova. Não converse com outro candidato. 
 
5. O candidato NÃO poderá se retirar do recinto da prova antes de decorrida (1) UMA hora do seu 
início. 
 
6. Cada TESTE MÚLTIPLA-ESCOLHA admite sempre UMA única resposta dentre as cinco opções 
apresentadas. 
 
7. Recomendamos SOMENTE utilizar caneta com tinta azul ou preta. Ao responder às Questões 
Abertas, solicitamos que o faça com letra bem legível e, se possível, em letra de forma. A 
ILEGIBILIDADE poderá prejudicá-lo(a) na correção. 
 
8. É TERMINANTEMENTE PROIBIDO o uso de telefone celular ou outro tipo de aparelho de 
comunicação durante a realização da prova. 
 
9. Terminada a prova, assinale com caneta (tinta azul ou preta) suas respostas no CARTÃO DE 
RESPOSTAS, fazendo um X no quadro correspondente à sua escolha. O preenchimento da Cartão de 
Respostas RASCUNHO é facultativo. 
 
10. NÃO serão consideradas as questões que tiverem as respostas rasuradas e aquelas que tiverem 
mais de uma alternativa assinalada no CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 
11. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser entregue, JUNTAMENTE com as provas, ao FISCAL no 
final da prova. 
 
12. A NÃO devolução do CARTÃO DE RESPOSTAS implicará na desclassificação do candidato.  
 
13. Utilize o caderno de testes como rascunho, se for o caso. 
 
14. Leia atentamente e assine a Resolução nº 1 em anexo. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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1. O médico do trabalho de uma empresa necessita realizar o exame admissional 

para uma vaga de pessoa com deficiência para telefonista. Cada candidato 
apresentava uma deficiência.  Qual seria considerado apto para esta vaga? 

 
a) Candidato 1 – Hipoacusia bilateral de 45 dB nas frequências de 4 e 8 Khz 
b) Candidato 2 – Deformidade estética de nariz 
c) Candidato 3 – Ostomizado  
d) Candidato 4 – Somatória do campo visual ambos olhos maior que 60º  

 
 

2. O médico do trabalho de uma empresa necessita realizar o exame admissional 
para uma vaga de pessoa com deficiência para telefonista anteriormente 
ocupada por uma cadeirante paraplégico por uma fratura vertebral em região 
lombar. Com base nas afirmativas, assinale a opção correta: 
 

I. Pode ser ocupada apenas por um cadeirante de nível de lesão igual 
ou superior, ou seja, dorsal ou cervical 

II. Pode ser ocupada por um cadeirante de qualquer nível de lesão 
III. Pode ser ocupada por uma pessoa com deficiência auditiva bilateral 

de 41 dB 
IV. Pode ser ocupada apenas por outra pessoa com deficiência física 

 
a) As afirmativas II e III estão corretas. 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 
 

3. Conforme consta no item 9.1.5 da Norma Regulamentadora 09 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, consideram-se Riscos Ambientais os seguintes 
agentes existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 
danos à saúde do trabalhador: 

 
a) Físicos, químicos e biológicos 
b) Físicos, químicos, biológicos e ergonômicos 
c) Físicos, químicos, biológicos e de acidentes 
d) Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes 

 
 

4. A “loucura dos chapeleiros” é determinada pela intoxicação ocupacional por:  
 

a) Mercúrio inorgânico.  
b) Chumbo metálico.  
c) Arsênico elementar.  
d) Álcool isopropílico. 
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5. Uma empresa quer se instalar na cidade de João Pessoa e perguntou a um 

médico do trabalho se precisaria indicar um médico coordenador. Assinale a 
resposta CORRETA: 

 
a) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau 

de Risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 20 (vinte) 
empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 
4, com até 10 (dez) empregados. 

b) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau 
de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinto) 
empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 
4, com até 10 (dez) empregados. 

c) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau 
de risco 1, 2 e 3, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinto) 
empregados e aquelas de grau de risco 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, 
com até 10 (dez) empregados. 

d) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau 
de risco 1 segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinto) 
empregados e aquelas de grau de risco 2, 3 e 4, segundo o Quadro 1 da 
NR 4, com até 10 (dez) empregados. 

 
 

6. Uma empresa de grau de risco 2 necessita demitir um empregado e perguntou 
ao médico do trabalho se necessitava realizar exame médico demissional. A 
resposta foi que baseado na Norma Regulamentadora 7 do Ministério do 
Trabalho e Emprego não necessitava desde que o último exame tivesse sido 
há menos de: 

 
a) 45 dias 
b) 60 dias 
c) 90 dias 
d) 135 dias 

 
 

7. Em relação ao Teste de Froment indique a resposta correta: 
 

a) Avalia o nervo mediano que inerva o musculo adutor do polegar. Existe uma 
flexão compensatória da falange distal do polegar pelo musculo flexor longo 
do polegar inervado pelo nervo ulnar. 

b) Avalia o nervo ulnar que inerva o musculo abdutor do polegar. Existe uma 
flexão compensatória da falange proximal do polegar pelo musculo flexor 
longo do polegar inervado pelo nervo mediano. 

c) Avalia o nervo ulnar que inerva o musculo adutor do polegar. Existe uma 
flexão compensatória da falange distal do polegar pelo musculo flexor longo 
do polegar inervado pelo nervo mediano. 

d) Avalia o nervo ulnar que inerva o musculo adutor do polegar. Existe uma 
extensão compensatória da falange distal do polegar pelo musculo flexor 
longo do polegar inervado pelo nervo mediano. 
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8. No quadro I da Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e 

Emprego que trata dos Parâmetros para Controle Biológico da Exposição 
Ocupacional a alguns Agentes Químicos aparece o item IBMP. Esta sigla 
significa: 

 
a) Índice Biológico de Material Permitido: é o valor do indicador biológico para 

o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não 
corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem do valor deste material 
significa exposição excessiva. 

b) Índice Biológico do Momento da amostragem Permitido: é o valor no 
momento de coleta do indicador biológico para o qual se supõe que a 
maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos 
à saúde. A ultrapassagem deste momento de coleta significa exposição 
excessiva. 

c) Índice Biológico Máximo Permitido: é o valor máximo do indicador biológico 
para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente 
expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste valor 
significa exposição excessiva. 

d) Índice Biológico Mínimo Permitido: é o valor mínimo do indicador biológico 
para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente 
expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste valor 
significa exposição excessiva. 

 
 

9. O médico do trabalho de uma empresa de transporte de cargas percebeu na 
atividade realizada por um funcionário, que ao elevar caixas acima da cabeça, 
aparecia uma proeminência na sua camisa, na região dorsal. Para confirmar 
sua suspeita diagnóstica de “escápula alada”, encaminhou este funcionário 
para o ambulatório para analisar mais detalhadamente a situação clínica. 
Responda a relação correta do nervo e músculo correspondente 
comprometido: 

 
a) Nervo torácico longo e músculo infraescapular 
b) Nervo torácico longo e músculo serrátil anterior 
c) Nervo supraescapular e músculo supraescapular 
d) Nervo supraescapular e músculo infraescapular 

 
 

10. As variáveis para o cálculo da temperatura efetiva de um ambiente de trabalho 
contemplam: 

 
a) Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo molhado e velocidade do 

ar 
b) Temperatura corporal, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar 
c) Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido e velocidade do 

ar 
d) Temperatura solar, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar 
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11. Um empresário do setor de abate e processamento de carnes e derivados, 

perguntou ao médico do trabalho qual o período mínimo de repouso para os 
trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes artificialmente frios 
e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o 
frio e vice-versa, depois de uma hora e quarenta minutos de trabalho contínuo. 
A resposta foi: 

 
a) Período mínimo de 40 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT 
b) Período mínimo de 30 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT 
c) Período mínimo de 20 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT 
d) Período mínimo de 35 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT 

 
 

12. Em relação a Perda Auditiva Induzida pelo Ruido, indique a resposta correta: 
 

a) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às 
células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, 
irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, progressiva, mesmo 
após cessada a exposição. 

b) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às 
células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, 
irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, cessada a exposição 
não é progressiva. 

c) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às 
células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, 
irreversível, perda no início das faixas “ da fala” de 4 e 6 KHz, e cessada a 
exposição não é progressiva. 

d) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às 
células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre unilateral, 
irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, cessada a exposição 
não é progressiva. 

 
 

13. As empresas têm procurado demonstrar um conjunto próprio de características 
pelas quais possam cada vez mais serem identificadas e diferenciadas das 
demais. Com base nas afirmativas abaixo, indique a sequência correta 
respectivamente para Missão, Visão e Valores: 

 

 Razão, propósito da organização. 

 Proposta do que a empresa deseja ser a médio e longo prazo, de como 
ela espera ser vista por todos. 

 Princípios que guiam a vida da organização (Valorização e respeito às 
pessoas) 

 
a) Missão, Visão e Valores 
b) Missão, Valores e Visão 
c) Visão, Valores e Missão 
d) Visão, Missão e Valores 
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14. Assinale a resposta correta. A relação entre o Médico do Trabalho, médico 
assistente e a perícia médica do INSS é de fundamental importância para a 
proteção do trabalhador. A Lei 13.135 de 17 de junho de 2015 alterou o artigo 
60 – da Lei 8213/91. O parágrafo quinto passa a ser: “Nos casos de 
impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão ou setor próprio 
competente, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de 
implementação das atividades e de atendimento adequado à clientela da 
previdência social, o INSS poderá, sem ônus para os segurados, celebrar, nos 
termos do regulamento, convênios, termos de execução descentralizada, 
termos de fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou acordos de 
cooperação técnica para realização de perícia médica, por delegação ou 
simples cooperação técnica, sob sua coordenação e supervisão, com: 

 
a) SUS, SESI e Unimed 
b) SUS, CEREST e Unimed 
c) Órgãos e entidades públicas ou que integrem o SUS 
d) RENAST, SUS, CEREST e Unimed 

 
 

15. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou a portaria n.º 1.287, de 30 de 
setembro de 2015 instituindo uma Comissão Especial para debater o uso 
seguro no Brasil de: 

 
a) Benzeno 
b) Amianto 
c) Tolueno 
d) Óleos e graxas 

 
 

16. Assinale as alternativas com afirmações CORRETAS. O paraquat é um 
herbicida usado na agricultura que tem seguintes características:  

 
I. Por ter elevado efeito residual nas culturas em que é empregado, o 

intervalo de segurança para os produtos para consumo humano, 
deve ser superior a três semanas após a colheita de hortaliças, frutas 
e leguminosas 

II. Pode ser absorvido pela pele íntegra, por via respiratória e digestiva. 
A distribuição após a absorção ocorre de forma desigual, a sua 
concentração pulmonar pode ser superior em até 50 vezes a 
plasmática 

III. O emprego de oxigênio suplementar está contraindicado nos casos 
de intoxicação, pois, oxigênio potencializa o efeito tóxico 

IV. Maioria dos casos de intoxicação ocorre por tentativa de suicídio 
 
Assinale as alternativas com afirmações CORRETAS:  

 
a) II, III e IV 
b) I e II e IV 
c) I e III 
d)  II e IV 
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17. O Perfil Profissional Previdenciário tem como finalidade: 

 
I. Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços 

previdenciários, em particular, o benefício de aposentadoria especial 
II. Possibilitar a avaliação das condições ambientais da empresa para o 

estabelecimento do FAP (Fator Acidentário Previdenciário), aplicado 
ao Seguro de Acidente do Trabalho 

III. Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de 
modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus 
diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa 
evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores 

IV. Possibilitar a abertura de investigações que resultem na adoção de 
Termos de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público do 
Trabalho, para correção pelos empregadores, de condições riscos à 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores 

 
Assinale as alternativas com afirmações corretas: 

 
a) I e III 
b) I e II e IV 
c) I, II e III 
d) II e IV 

 
 

18. Na recente epidemia de gripe pelo vírus H1N1, no Brasil, observou-se maior 
letalidade em trabalhadoras gestantes.  Sobre a letalidade é correto afirmar: 

 
a) Reflete o impacto dos óbitos de adultos sobre os óbitos totais por uma dada 

doença 
b) Expressa o quociente entre a frequência absoluta de óbitos e o número dos 

expostos ao risco de morrer 
c) Expressa a relação entre o número de óbitos devidos a determinada causa 

e número de pessoas acometidas pela doença 
d) Não é possível calcular a taxa de letalidade durante uma epidemia, por não 

se conhecer o número de expostos 
 
 

19. Sobre as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores que desenvolvem 
trabalho em turnos fixos ou variáveis é CORRETO afirmar:  

 
a) Recomenda-se manter turnos fixos noturnos, para facilitar a adaptação ao 

ritmo circadiano 
b) Manter os trabalhadores em um sistema de turnos com muitas noites 

sucessivas de trabalho contribui para diminuir o débito de sono. 
c) Os cochilos noturnos devem ser evitados e coibidos pois aumentam a 

sensação de fadiga favorecendo a ocorrência de acidentes. 
d) Deve-se evitar ou abolir o trabalho em turno noturno em trabalhadores 

acima de 45 a 50 anos 
 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/lei_acao_rescisoria.htm
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20. Sobre as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos médicos que 

atendem trabalhadores acidentados no trabalho nos diversos pontos de 
atenção da rede, assinale a alternativa correta: 

  
a) Ações de vigilância da Saúde são garantidas aos trabalhadores inseridos 

em atividades consideradas perigosas segundo a NR4.  
b) A emissão da CAT substitui a notificação ao Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) 
c) O médico responsável pelo atendimento do trabalhador deve preencher o 

Relatório Médico da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) 
d) A emissão da CAT é devida apenas se a incapacidade para o trabalho for 

superior a 15 dias. 
 
 

21. Estudo transversal realizado com um grupo de 1.500 trabalhadores expostos a 
sílica livre em atividade de lapidação de pedras semi preciosas, por mais de 
cinco anos, revelou que 350 trabalhadores apresentam alterações compatíveis 
com quadro de Siliose, ao exame radiológico realizado segundo o padrão OIT.  
Entre as afirmativas a seguir ,assinale a alternativa correta: 

 
a) A incidência de Silicose nesse grupo é de 23,3% 
b) A prevalência de Silicose nesse grupo é de 23,3% 
c) Não é possível estimar a prevalência nem a incidência da doença  
d) A incidência e a prevalência da doença são idênticas. 

 
 

22. Entre os princípios que norteiam a Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora e a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, 
enunciados a seguir, assinale aquele que aparece em apenas um dos 
documentos: 

 
a) Universalidade 
b) Integralidade 
c) Precaução 
d) Os mesmos princípios orientam ambas as políticas 

 
 

23. Ao examinar um trabalhador, o médico do trabalho constata a presença de 
sintomas radiculares em extremidade ao realizar pressão com ambas mãos 
sobre o topo da cabeça com flexão lateral da cabeça do paciente. Esta manobra 
é conhecida como: 

 
a) Teste de Finkestein 
b) Teste da Distração 
c) Teste de Adson 
d) Manobra de Spurling 
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24. O ato de caminhar é uma atividade dinâmica e repetitiva, cuja análise é 

importante ao examinar os trabalhadores. Com referência à marcha, pode-se 
afirmar que: 

 
I. A marcha pode ser definida como uma ação recíproca constituída de 

perda e recuperação do equilíbrio 
II. O ciclo normal da marcha se faz em duas fases: fase de apoio e fase 

de oscilação 
III. Quando o membro que suporta o peso do corpo se desloca para a 

frente, o centro de gravidade do corpo inclina-se para trás 
 

Assinale as alternativas com afirmações corretas: 
 

a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) I, II e III 

 
 

25. A NR – 35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o 
trabalho em altura. Pode-se afirmar que: 

 
a) O treinamento destes trabalhadores é obrigatório, sendo anual e com carga 

horária de 20 horas 
b) Se o trabalhador já tiver experiência ele poderá ser dispensado do 

treinamento 
c) A avaliação psicossocial é necessária e deve ser feita em todos os 

trabalhadores, fazendo parte do PCMSO 
d) A permissão de trabalho terá validade ilimitada enquanto a obra estiver 

sendo realizada, desde que autorizada pelo empregador e com a anuência 
do trabalhador 

 
 

26. A Intoxicação por mercúrio ainda é bem comum em nosso país e se caracteriza 
por: 

 
a) Síndrome Parkinson like 
b) Síndrome de Wilson like 
c) Síndrome de  Stevens Johnson like 
d) Efeito Dunning-Kruger-Soullesz 

 
 

27. Algumas doenças podem ser classificadas como “Schiling III” entre elas: 
 

a) Intoxicação por organosfosforados 
b) Doenças alérgicas de pele e respiratórias 
c) Exposições aos metais pesados 
d) Neoplasias 
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28. Assinale a resposta correta que completa as frases abaixo: 
 

As _________ são muito comuns entre os ____________ e podem 
caracterizar nexo ocupacional. A intoxicação por ________pode ser 
assintomática. 

  
a) Hepatites – agentes biológicos – manganês 
b) Aminas aromáticas – agentes químicos – manganês 
c) Intoxicações – agentes físicos – organoclorados 
d) Zoonoses – agentes biológicos – chumbo  

 
 

29. A úlcera em olho de pombo é característica de exposição ao: 
 

a) Cádmio 
b) Cromo 
c) Mercúrio 
d) Chumbo 

 
 

30. O paciente coloca a mão sobre o ombro oposto e procura fletir o braço elevando 
ativamente o cotovelo, sem elevar o cíngulo escapular. Este teste, útil no 
exame de lesão acromioclavicular é conhecido como: 

 
a) Teste do Impacto de Neer 
b) Teste de Hawkins-Kennedy 
c) Teste do Impacto de Yokum 
d) Teste de Patte 

 
 

31. Trata-se de um teste específico para a avaliação da Epicondilite lateral, 
“cotovelo do tenista”, e tem a finalidade de reproduzir a dor experimentada pelo 
paciente ao realizar a seguinte manobra: com o cotovelo em 90º de flexão e o 
antebraço em pronação, pede-se ao paciente que faça a extensão ativa do 
punho contra a resistência que será imposta pelo examinador. Este teste é 
conhecido como: 

 
a) Teste de Mill 
b) Teste de Cozen 
c) Teste de Gerber 
d) Teste de Allen 

 
 

32. Em relação à aposentadoria especial, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) 15 anos de trabalho em atividades de mineração subterrânea em linha de 
produção e 20 anos de trabalho com exposição ao asbesto 

b) 15 anos em exposição ao asbesto e 20 anos em exposição á sílica 
c) 20 anos em exposição ao asbesto e sílica 
d) 25 anos em exposição permanente ao ruído 
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33. Assinale falso (F) ou verdadeiro (V) e marque a alternativa correspondente. Em 

relação a conduta ética dos profissionais de saúde no trabalho podemos dizer: 
 

I. Os profissionais de Saúde no Trabalho deveriam manter contato 
direto com os Comitês de Saúde e Segurança, quando existentes nas 
empresas. 

II. A ênfase de atuação dos profissionais deve ser na prevenção 
primária, devendo os profissionais de Saúde no Trabalho de modo 
regular e rotineiro, visitar os locais de trabalho e consultar os 
trabalhadores e a administração, sobre o trabalho que está sendo 
realizado. 

III. Os profissionais de Saúde no Trabalho devem propor tal política e 
programa apenas com base no conhecimento técnico e científico 
atualmente disponível. 

 
a) VVF 
b) VVV 
c) VVF 
d) VFV 

 
 

34. Na prevenção de estresse no trabalho, assinale falso (F) ou verdadeiro (V) e 
marque a alternativa correspondente: 

 
I. O programa de prevenção deve incluir ações nas situações de trabalho 

e orientações para a vida pessoal dos trabalhadores. 
II. As orientações para a vida pessoal incluem o aumento da capacidade 

de gerenciar situações estressantes. 
III. Devem ser identificados os fatores que causam estresse no trabalho e 

não os fatores de satisfação no trabalho. 
 

a) VVV 
b) VVF 
c) VVV 
d) FVF 

 
 

35. Todos trabalhadores com relação de trabalho regida pela Consolidação das 
Leis de Trabalho, quando do afastamento por acidente de trabalho e/ou doença 
relacionada com o trabalho, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm 
direito à estabilidade no emprego por um período de: 

 
a) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença 
b) 12 meses, a partir da alta da Perícia Médica do Instituto Nacional de 

Seguridade Social, quando recebeu Auxilio-Doença Acidentário  
c) 12 meses, após os 15 primeiros dias de afastamento das atividades no 

trabalho 
d) 12 meses, após a alta do médico assistente do trabalhador 
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36. A Rinoscopia é um exame que deve ser necessariamente realizado em todos 

os trabalhadores de: 
 

a) Metalurgia 
b) Usinagem 
c) Pintura 
d) Galvanoplastia 

 
 

37. Entre as substâncias potencialmente capazes de provocar porfirias em 
trabalhadores expostos, cita-se: 

 
a) Percloroetileno 
b) Ácido Crômico 
c) Dióxido de Nitrogênio 
d) Mercúrio 

 
 

38. Com referência aos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, seu 
armazenamento: 

 
a) Não poderá ser feito de forma temporária com disposição direta dos sacos 

sobre o piso ou sobrepiso 
b) Não é obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de 

acondicionamento 
c) Não é obrigatória a conservação dos resíduos em recipientes de 

acondicionamento 
d) Por serem sólidos não representar fator de risco à saúde 

 
 

39. Os agravos decorrentes dos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza 
ocupacional da lista A do Anexo II do Regulamento da Previdência Social, 
presentes nas atividades econômicas dos empregadores, cujo segurado tenha 
sido exposto, ainda que parcial e indiretamente, serão considerados doenças 
profissionais ou do trabalho: 

 
a) Apenas se o Nexo Técnico Epidemiológico for positivo 
b) Independentemente do Nexo Técnico Epidemiológico 
c) Somente se houver a perícia técnica no Posto de Trabalho 
d) Se o trabalhador for segurado há mais de um ano 

 
 

40. Considerando-se o disposto nos Decretos 3.298/1999 e 5296/2004, 
enquadram-se atualmente como deficiência: 

 
a) Triplegia, ostomia e nanismo 
b) Paraparesia, hemiplegia e deformidades estéticas 
c) Paralisia cerebral, amputação de membro e Perda Auditiva de 25 dB 
d) Paralisia cerebral, deformidade em quirodáctilo e visão monocular 
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41. Com relação às neoplasias relacionadas com a exposição ocupacional, pode-

se afirmar que: 
 

I. A exposição ocupacional ao amianto constitui um fator de risco para 
Câncer de Estômago 

II. A exposição ocupacional ao amianto constitui um fator de risco para 
Câncer de Laringe 

III. A exposição ocupacional ao cloreto de vinila constitui um fator de 
risco para Angiossarcoma de Fígado 

IV. A exposição ocupacional ao cloreto de vinila constitui um fator de 
risco para Câncer de Pulmão 

 
a) VVVV 
b) FVFV 
c) VVFV 
d) FFVF 

 
 

42. Com relação ao Nexo Técnico Epidemiológico, pode-se afirmar que: 
 

I. A inexistência de nexo técnico epidemiológico não elide o nexo 
causal entre o trabalho e o agravo, cabendo à perícia médica a 
caracterização técnica do acidente do trabalho. 

II. A perícia médica do INSS poderá deixar de aplicar o nexo técnico 
epidemiológico mediante decisão fundamentada 

III. A inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo não implica o 
reconhecimento automático da incapacidade para o trabalho, que 
deverá ser definida pela perícia médica 

IV. O segurado em situação de desemprego, terá todos os direitos 
característicos da forma de filiação de empregado imediatamente 
suspensos 

 
a) VVVV 
b) FVVF 
c) VVFF 
d) VVVF 

 
 

43. Uma possibilidade de acidente preocupante que pode ocorrer em 
galvanoplastia é o contato dos sais de cianeto com soluções ácidas, com 
liberação de um gás letal, sendo importante que toda empresa tenha à 
disposição o antídoto correspondente. Indique a seguir qual o antídoto 
recomendado: 

 
a) Nitrito de Amila 
b) EDTA 
c) Broncodilatadores 
d) Anticonvulsivantes 
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44. O uso da Classificação Internacional de Radiografias de Pneumoconioses da 

OIT tem o objetivo de codificar as alterações radiológicas: 
 

a) Para fins de indenização 
b) Para fins de benefício previdenciário 
c) Considerando a sintomatologia do paciente 
d) De maneira simples e reprodutível 

 
 

45. Considerando o disposto na Resolução CFM 1352/1992, que disciplina a 
extensão em que um médico pode responder pela Direção Técnica ou pela 
Direção Clínica de estabelecimento prestador de serviço médico, o médico do 
trabalho pode assumir a responsabilidade técnica em no máximo: 

 
a) 02 SESMT 
b) 03 SESMT 
c) 05 SESMT 
d) 07 SESMT 

 
 

46. De acordo com o Anexo I da NR 17 – Trabalho dos Operadores de Checkout, 
aprovado pela Portaria 08 de 30 de março de 2007: 

 
I. Cada trabalhador deve receber treinamento com duração mínima 

de duas horas, até o trigésimo dia da data da sua admissão. 
II. São garantidas duas saídas do posto de trabalho, mediante 

comunicação, no período da jornada, para que os operadores 
atendam às suas necessidades fisiológicas. 

III. É vedado obrigar o trabalhador ao uso permanente ou temporário 
de vestimentas ou propagandas ou maquiagem temática, que 
causem constrangimento. 

 
Assinale a alternativa correta, em relação ás assertivas I, II e III: 

 
a) I e II estão corretas 
b) II e III estão corretas 
c) I e III estão corretas 
d) Apenas a I está correta 

 
 

47. Para fins de aplicação da NR 32, o PCMSO, além do previsto na NR 7, deve 
contemplar: 

 
a) Exames médicos pré - admissionais mais rigorosos incluindo sorologia para 

hepatite B e para HIV de forma obrigatória, conforme a Portaria 485/2005. 
b) De forma obrigatória apenas os exames complementares solicitados no 

próprio texto da NR 32 
c) Rotas de fuga em casos de ocorrer algum acidente com material biológico 
d) O programa de vacinação 
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48. Considerando a NR-30 (Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário), a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) das empresas de 
navegação marítima/fluvial deve ser constituída pelos empregados envolvidos 
nas atividades de cada estabelecimento da empresa e por marítimos 
empregados, efetivamente trabalhando nas embarcações da empresa, eleitos 
na forma estabelecida pela Norma Regulamentadora n.º 5 (NR 5). Com 
referência aos trabalhadores marítimos: 

 
a) Devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede da empresa, 

por um membro titular para cada 10 embarcações da empresa, ou fração, e 
de um suplente para cada 20 embarcações da empresa, ou fração 

b) Devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede da empresa, 
por um membro titular para cada 20 embarcações da empresa, ou fração, e 
de um suplente para cada 50 embarcações da empresa, ou fração 

c) Devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede da empresa, 
por um membro titular para cada embarcação da empresa, ou fração, e de 
um suplente para cada 10 embarcações da empresa, ou fração 

d) Devido aos membros titular e suplente da CIPA serem eleitos 
democraticamente pelos próprios trabalhadores, não é obrigatória a 
participação direta de trabalhadores marítimos, que podem estar 
embarcados, os quais devem ser representados por todos membros 
titulares da CIPA 

 
 

49. Os cânceres relacionados ao trabalho diferem de outras doenças ocupacionais, 
entre outros, pelos seguintes aspectos: 

 
I. Os limites de tolerância preconizados pela legislação brasileira 

para diversas substâncias carcinogênicas garantem os níveis 
seguros de exposição 

II. Os cânceres, em geral, desenvolvem-se muitos anos após o início 
da exposição, mesmo após a cessação da exposição 

III. Os cânceres ocupacionais não diferem em suas características 
morfológicas e histológicas dos demais tipos de cânceres 

 
Assinale a alternativa correta, em relação ás assertivas I, II e III: 

 
a) I e II estão corretas 
b) II e III estão corretas 
c) I e III estão corretas 
d) Apenas a I está correta 

 
 

50. O indicador biológico para controle de trabalhadores expostos a tolueno é: 
 

a) Ácido Mandélico 
b) Ácido Delta amino levulínico 
c) Ácido Metil Hipúrico 
d) Ácido Hipúrico 


