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Questão 1 - Sobre os programas de atenção à saúde de 

dependentes químicos, são considerados princípios básicos de sua 

aplicação entre outros:  

 

I - Maior será a eficácia do tratamento se conseguirmos atender 

todas as necessidades do paciente, e não apenas o consumo de 

drogas; 

 

II - O aconselhamento individual e ou em grupo, além de outras 

terapias comportamentais são essenciais para um tratamento 

eficaz; 

 

III - A desintoxicação médica é apenas a primeira etapa do 

tratamento e, por si só contribui muito pouco para a mudança 

definitiva do uso de drogas; 

 

IV - Pacientes que apresentem distúrbios mentais e que sejam 

dependentes químicos, devem tratar, inicialmente, esses distúrbios 

mentais, como condição de acesso ao programa.  

 

Assinale a alternativa com a resposta CORRETA  

 

a) I, II e III 

b) I, II e IV  

c) I, III e IV  

d) I e II apenas 

e) I e IV apenas 

 

Questão 2 - De acordo com a RESOLUÇÃO CFM 1.658/2002, com 

redação dada pela Resolução CFM 1.851/2008, do Conselho 

Federal de Medicina, quando o atestado for solicitado pelo paciente 

ou seu representante legal para fins de perícia médica, o médico 

assistente deverá observar:  

 

a) Apenas o tempo de repouso estimado necessário para a 

recuperação do paciente, sendo vedado indicar os resultados dos 
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exames complementares e a conduta terapêutica. Quanto ao 

diagnóstico médico, se necessário, deverá constar apenas a CID 

(Classificação Internacional de Doenças); 

b) O diagnóstico, os resultados dos exames complementares, a 

conduta terapêutica e o provável tempo de repouso estimado 

necessário para a recuperação do paciente, que complementará o 

parecer fundamentado do médico perito, a quem cabe legalmente a 

decisão do benefício previdenciário;  

 

c) O diagnóstico médico com a respectiva CID e os resultados de 

exames complementares, sendo vedado indicar o prognóstico e as 

consequências à saúde do paciente;  

 

d) O diagnóstico médico com a respectiva CID, os resultados dos 

exames complementares e o prognóstico, sendo vedado indicar o 

provável tempo de repouso estimado necessário para a 

recuperação do paciente, atribuição exclusiva do Médico do 

Trabalho. 

e) N.R.A. 

 

Questão 3 - Em relação ao estresse no trabalho, assinale 

VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e marque a alternativa 

correspondente:  

 

I. O conceito de estresse no trabalho da Organização Mundial de 

Saúde corresponde à presença de respostas físicas e emocionais 

prejudiciais que ocorrem quando as exigências do trabalho não 

estão em equilíbrio com as capacidades, recursos ou necessidades 

do trabalhador; 

 

 II. Entre os fatores de estresse no trabalho está o ruído excessivo 

no ambiente de trabalho; 
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III. A sua prevenção não faz parte das atividades da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes; 

 

IV. O estresse não é, necessariamente, um fenômeno prejudicial à 

saúde.  

 

a) Apenas I e II são corretas  

b) Apenas II e III são corretas 

c) I, II e IV são corretas 

d) I, II, III e IV são corretas 

e) Apenas I e III são corretas 

 

 

Questão 4 - Em relação às Medidas Preventivas de Medicina do 

Trabalho e às atividades insalubres ou perigosas descritas na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é CORRETO afirmar:  

 

I - Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do 

empregador; 

 

II - Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das 

produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, 

comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as 

instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho; 

 

III - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com 

a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo; 

 

IV - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma 

da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em 

exposição a roubos.  

 

a) As respostas I, II estão corretas 

b) As respostas I, II e III estão corretas 

c) As respostas I, II e IV estão corretas 
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d) As respostas I, II, III e IV estão corretas 

e) As respostas I, III e IV estão corretas. 

 

Questão 5 - Em relação ao Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) é correto afirmar:  

 

I- O PCMSO corresponde a um programa a ser realizado pela 

empresa; 
 

II- O PCMSO corresponde a um programa a ser realizado pelo 

Médico do Trabalho; 

 

III- O PPRA consiste na antecipação, reconhecimento e avaliação 

de riscos ambientais e o PCMSO o consequente controle da 

ocorrência; 

 

IV- O PPRA consiste na antecipação, reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes.  

 

a) As respostas I e III estão corretas  

b) As respostas II e IV estão corretas  

c) As respostas II e III estão corretas 

d) As respostas I e IV estão corretas 

e) As respostas I e II estão corretas 

 

Questão 6 - De acordo com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 

de 1999, que Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, assinale VERDADEIRO (V) ou 

FALSO (F).  

 

I- Amputações, ausência ou deformidade de membros, considera-se 

sempre, como ponto fundamental, a existência de limitação 

funcional;  
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II- De acordo com o Decreto nº 3.298/1999, conceitua-se como 

deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências;  

 

III- Cegueira - a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 

(200/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; 

  

IV- Deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de 41 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 

 

 

a) I-V, II-V, III-V, IV-F 

b) I-F, II-F, III-V, IV-V 

c) I-V, II-F, III-V, IV-F 

d) I-V, II-V, III-F, IV-V 

e) I-F, II-F, III-F, IV-V 

 

 

Questão 7 - Qual o Nível de Ação para a exposição ao ruído, 

considerando uma jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com a 

NR 15?  

 

a) 80 dB(A)  

b) 85 dB(A)  

c) 82 dB(A)  

d) 90 dB(A) 

e) N.R.A. 

 

 

Questão 8 - A Norma Regulamentadora 17 Ergonomia (item 17.1) 

“visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente”. 
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1) a análise ergonômica do trabalho deve ser realizada, 

prioritariamente, em todos os setores de trabalho que estejam 

colocando algum tipo de problema para os trabalhadores, seja de 

saúde ou de insatisfação;  
 

2) a análise ergonômica do trabalho deve ser realizada, 

prioritariamente, em todos os setores da empresa;  

 

3) a Ergonomia tem como objeto específico de estudo a atividade 

real dos trabalhadores;  

 

4) existem várias técnicas em Ergonomia para se estudar a 

atividade dos trabalhadores, o que há em comum entre todas elas é 

a necessidade de observar o trabalho realizado, não é necessário 

completar as informações recolhidas com o que os trabalhadores 

têm a dizer sobre o seu trabalho;  

 

5) a análise ergonômica do trabalho (NR 17.1.2) deve abordar, no 

mínimo, aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 

descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às 

condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização 

do trabalho. 

 

a) estão corretas as respostas 1,2,3 e 4  

b) estão corretas as respostas 1, 3 e 5  

c) estão corretas as respostas 2, 3, 4 e 5  

d) estão corretas as respostas 2, 3 e 5 

e) estão corretas as respostas 1, 3, 4 e 5 

 

 

Questão 9 - Em relação à asma ocupacional (AO), assinale 

VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):  

 

I- Anticorpos da classe IGE estão envolvidos na reação imediata do 

tipo I e também nas reações tardias envolvendo imunocomplexos  

do tipo III; 
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II- O diagnóstico da AO é feito por uma tríade: história clínica 

consistente com asma, exposição a agente(s) suspeito(s), evidência 

de obstrução reversível associada à exposição ocupacional;  

 

III- O melhor método de estabelecimento do nexo causal é a 

realização de medidas seriadas de pico de fluxo expiratório (curva 

de pico de fluxo) com um medidor do pico de fluxo expiratório (peak 

flow meter); 

 

IV- Os antecedentes pessoais e familiares não têm importância na 

história clínica da AO.  

 

a) F, V, F, V 

b) V, V, F, V 

c) V, V, V, F 

d) V, F, V, F 

e) F, F, F, V 

 

 

Questão 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; 

 

e) N. R. A. 
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Questão 11 - Em relação à Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, 

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; 

 

e) N. R. A. 

 
 

Questão 12 - 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; 
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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 de 

riscos à Segurança e Saúde dos Trabalhadores. 

 

Assinale as alternativas com afirmações corretas:  

 

a) I e III  

b) I, II e IV  

c) I, II e III  

d) II e IV 

e) I e II 

 

 

Questão 13 - Assinale a alternativa INCORRETA.  

A Ergonomia visa:  

 

a) A adaptação do trabalho ao homem; 
 

b) A concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que 

possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e 

eficiência; 

 

c) A seleção do trabalhador ao local adequado; 

 

d) Estabelecer os limites de conforto para iluminamento e ruído; 

 

e) N. R. A. 
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Questão 14 - Uma empresa quer se instalar na cidade de Ouro 

Preto 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 cinco) 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 cinco) 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 cinco) empregados e aquelas de grau de risco 2, 3 e 4, segundo o 

Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados; 

 

e) N. R. A. 

 

 

Questão 15 - 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  
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d) 135 dias 

e) N. R. A. 

 

 

Questão 16 - De acordo com o conhecimento da Ergonomia, na 

prevenção das LER/DORT, assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO 

(F) e marque a alternativa correspondente:  

 

I. As medidas de controle a serem adotadas envolvem: o 

dimensionamento adequado do posto de trabalho, equipamentos, 

condições ambientais, organização do trabalho e os fatores psico-

sociais; 
 

II.  É fundamental a participação dos trabalhadores; 

 

III. Do ambiente de trabalho, devem ser avaliados basicamente o 

ruído e a temperatura; 

 

IV. Da organização do trabalho, devem ser observadas apenas a 

jornada de trabalho e as metas de produção. 

  

a) V, V, V, F 

b) V, V, F, F 

c) F, V, F, V 

d) F, F, F, V  

e) F, V, V, F 

 

 

Questão 17 - Toda trabalhadora com gravidez confirmada, que 

trabalha em atividades com radiações ionizantes, deve ser, 

conforme a NR - 32:  

 

a) Remanejada para atividade compatível com seu nível de 

formação; 
 

b) Remanejada para atividade compatível de acordo com a 

sintomatologia; 
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c) Monitorada durante todo o período para ser remanejada, se 

necessário; 

 

d) Afastada do Trabalho durante o período de gestação; 

 

e) N. R. A. 

 

Questão 18 - 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; 

 

e) N. R. A. 

 

 

Questão 19 - 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;  
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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; 

 

e) N. R. A. 

 

 

Questão 20 - Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) e marque 

a alternativa correspondente. Em relação à 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) V, F, F 

b) V, V, V  

c) F, F, F 

d) V, F, V 

e) V, V, F  
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Questão 21 - Na prevenção de estresse no trabalho, assinale 

VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) 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) V, V, V 

b) F, F, F 

c) V, F, V 

d) F, V, F 

e) V, V, F  

 

Questão 22 - 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; 

e) N. R. A. 
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Questão 23 - Considera-se como sugestivo de desencadeamento 

de Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora elevados 

os casos em que os limiares auditivos: 

 

a) Permanecem maiores do que 25 dB(NA), e a comparação com o 

exame de referência mostra uma diferença na média aritmética 

igual ou maior do que 15 dB(NA) nas frequências de 3, 4 e 6 KHz 

ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas frequências de 3, 4 ou 6 

KHz; 
 

b) Permanecem menores ou iguais a 25 dB(NA), mas a 

comparação com o exame de referência mostra uma diferença na 

média aritmética igual ou maior do que 15 dB(NA) nas frequências 

de 4, 6 e 8 KHz ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas 

frequências de 4, 6 ou 8 KHz; 

 

c) Permanecem menores ou iguais a 25 dB(NA), mas a comparação 

com o exame de referência mostra uma diferença na média 

aritmética igual ou maior do que 10 dB(NA) nas frequências de 3, 4 

e 6 KHz ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas frequências de 

3, 4 ou 6 KHz; 

 

d) Permanecem maiores do que 25 dB(NA), e a comparação com o 

exame de referência mostra uma diferença na média aritmética 

igual ou maior do que 10 dB(NA) nas frequências de 4, 6 e 8 KHz 

ou perda igual ou maior de 15 dB(NA) nas frequências de 4, 6 ou 8 

KHz; 

 

e) N. R. A. 

 

 

Questão 24 - Ao realizar Exames Periódicos em trabalhadores 

expostos ao Ruído, o médico do trabalho confirma um caso de 

Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), sendo necessário:  
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a) Afastar o funcionário do Trabalho e emitir a Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) após o 15º dia, quando iniciará o 

benefício previdenciário; 
 

b) Afastar o funcionário do Trabalho e emitir a Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) após o 30º dia, quando iniciará o 

benefício previdenciário; 

 

c) Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) sem 

afastamento do Trabalho no prazo de 24 horas após o Diagnóstico 

médico de PAIR; 

 

d) Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) sem 

afastamento do Trabalho com a data da realização da Audiometria 

de Referência; 

 

e) N. R. A. 

 

 

Questão 25 - É considerada pessoa portadora de deficiência 

auditiva para fins de enquadramento no Decreto nº 3298/99 e nº 

5296/2004 quando constata-se:  

 

a) Perda bilateral, parcial ou total, de 45 dB ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 0,5 KHz, 1 KHz, 2 KHz e 3 KHz; 
 

b) Perda bilateral, parcial ou total, de 45 dB ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 1 KHz, 2 KHz e 3 KHz;  

 

c) Perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 4 KHz, 6 KHz e 8 KHz;  

 

d) Perda bilateral, parcial ou total, de 40 dB ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 2 KHz, 3 KHz e 4 KHz; 

 

e) Perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 0,5 KHz, 1 KHz, 2 KHz e 3 KHz. 
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