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(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de qualquer    

problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nessa     

sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como correta (se a questão tiver 

apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas 

(se a questão tiver mais de uma resposta correta). A atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado 

da resposta da questão incluir no mínimo uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação 

integral de uma questão (60) ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório 

apresentado não incluir alternativa(s) errada(s). 
 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua inscrição: 

nome, número da identidade, emprego, local do emprego e local da prova. 
 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 

dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a 

questão 21 e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão 

de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 
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4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de    

distribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas. 
 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua prova, ainda na 

sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     
 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. corte aqui ............. 
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01 – A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, regulando 
para todo o território nacional as ações e os 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas de direito público ou 
privado. Considerando o Sistema Único de 
Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo 
legal, assinale o que for correto. 

 
01) Mesmo em caráter complementar a 

iniciativa privada não poderá participar 
do SUS. 

02) O SUS é constituído de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
poder público. 

04) A direção do SUS é única, sendo 
exercida na União, pelo Ministério da 
Saúde, nos Estados, no Distrito Federal 
e nos Municípios, pelas respectivas 
Secretarias da Saúde ou órgãos 
equivalentes. 

08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano 
constam do campo de atuação do SUS. 

16) O SUS, no nível municipal, poderá ser 
organizado em distritos, com o propósito 
da integração de recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 – Quanto às competências da direção 

municipal do SUS, assinale o que for correto. 
          

01) Planejar, organizar, controlar e avaliar 
as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de 
saúde. 

02) Participar do planejamento, da 
programação e da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, 
em articulação com sua direção estadual. 

04) Fica vedada a participação do SUS no 
controle e na fiscalização dos 
procedimentos dos serviços privados de 
saúde. 

08) Colaborar na fiscalização das agressões 
ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e 
atuar junto aos órgãos municipais e 
estaduais para controlá-las. 

16) Participar da execução, do controle e da 
avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho. 

 
                
 
 

 
 

03 – As ações de saúde pública no Brasil devem 

estar voltadas, ao mesmo tempo, para o 
indivíduo e para a comunidade, para a 
prevenção e para o tratamento, sempre 
respeitando a dignidade humana. Nesse 
contexto e no que se refere aos princípios, 
definidos em lei, que embasam essas ações, 
assinale o que for correto. 

           
01) Universalidade de acesso. 
02) Não hierarquização da rede de serviços. 
04) Integralidade  de assistência. 
08) Ênfase na centralização dos serviços. 
16) Descentralização político-administrativa. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04 – A Emenda Constitucional no 29, de 13 de 

setembro de 2000, alterou dispositivos da 
Constituição Federal relacionados em 
destaque para o setor de saúde, para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e dos serviços 
públicos de saúde. Nesse contexto, assinale 
o que for correto.  

 
01) A Emenda Constitucional no 29/2000 

alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações públicas da 
saúde. 

02) A Emenda Constitucional no 29/2000 
alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento dos serviços públicos da 
saúde. 

04) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
o Estado poderá intervir no Município 
que não aplicar o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e nos serviços de saúde. 

08) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e 
municipal, deverão ser estabelecidas por 
Lei Complementar, mediante avaliação a 
ser feita anualmente. 

16) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
a União poderá intervir no Estado, ou no 
Distrito Federal, quando não ocorrer a 
aplicação do mínimo exigido da receita 
resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e no serviços de saúde. 

 

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – A Norma Operacional Básica no 01/91 do 
Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) 
teve por objetivo fornecer as primeiras 
instruções aos responsáveis pela implantação 
e operacionalização do Sistema Único de 
Saúde, estabelecendo os aspectos de 
natureza operacional e os intrinsicamente 
necessários ao gerenciamento dos serviços 
e das ações de saúde, como também do 
controle, do acompanhamento e da 
fiscalização da aplicação de recursos.  

 
01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a 

constituição dos Conselhos de Saúde, 
para funcionamento em caráter 
permanente e deliberativo, com 
representação paritária e compostos por 
representantes dos governos, dos 
prestadores de serviços e dos 
profissionais de saúde (50%) e usuários 
(50%), para atuação na formulação de 
estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros. 

02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha 
básica dos Fundos de Saúde, de 
natureza contábil e financeira, vinculados 
aos objetivos do SUS e detentores de 
prévia autorização pelo legislativo para 
aplicação de suas receitas através de 
dotação consignada na Lei de Orçamento 
ou em crédito adicional.   

04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-
SUS 01/91 constaram como de gerência 
pelo órgão de saúde da esfera 
correspondente e fiscalizados pelo 
Conselho de Saúde respectivo. 

08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido 
na NOB-SUS 01/91 como requisito 
básico para a transferência automática 
de recursos aos Municípios, devendo ser 
elaborado com a abordagem dos 
seguintes aspectos: finalidades especiais, 
plano de trabalho elaborado, plano de 
trabalho executado e resultados 
alcançados. 

16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a 
avaliação técnica e financeira do SUS 
em todo o Território Nacional seria 
efetuada e coordenada pelo Ministério 
da Saúde e INAMPS, em cooperação 
técnica com os Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

 
                
 
 
 
 



06 – Entre os operadores de equipamentos médico 

hospitalares de Raios X, a exposição a radiações 
ionizantes deve ser acompanhada pelos serviços de 
saúde ocupacional. Nesse contexto, assinale o que for 
correto sobre as providências que devem ser cumpridas. 

 
01) Dosimetria semestral com filme de lapela. 
02) Dosimetria mensal com filme de lapela. 
04) Hemograma semestral com contagem de plaquetas. 
08) Hemograma semestral com contagem de 

reticulócitos. 
16) Periodicamente e nas emergências com Contadores 

Geiger ou similares. 
 
                
 
 

 

07 – Com relação à avaliação da exposição ocupacional do 

trabalhador a agentes químicos constantes da relação 
do Anexo 11 da NR 15, assinale o que for correto, no 
que se refere ao "valor máximo" admitido para as 
substâncias contaminantes ambientais. 

 
01) O valor 10% acima da média dos valores obtidos 

nas diferentes amostragens ambientais. 
02) Em alguns casos específicos de norma é o mesmo 

que "valor teto". 
04) O valor máximo é representado pelo "Limite de 

Tolerância" do agente, multiplicado pelo "Fator de 
Desvio". 

08) O valor máximo define a insalubridade máxima. 
16) O máximo valor suportável sem que exista risco de 

morte. 
 
                
 
 

 

08 – No que se refere aos cuidados para o monitoramento 

biológico periódico para solventes orgânicos, assinale o 
que for correto. 

 
01) Dosagem na urina de final de jornada, 3

o
 ou 4

o
 dia 

da semana. 
02) Dosagem na urina de 24 horas, quando for o dia de 

maior exposição. 
04) Dosagem na urina matinal, com a coleta de sangue 

quando exigir comparação. 
08) A conservação da urina deve ser por resfriamento 

embora diferente da temperatura fisiológica. 
16) O resultado do exame não deve constar do ASO. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 – Com relação a um trabalhador com a Síndrome de 

Raynaud clássica, assinale o que for correto, no que se 
refere ao que ele não deve ser exposto. 

 
01) Calor excessivo. 
02) Trabalhos com aparelhos de gamagrafia. 
04) Vibrações localizadas de alta frequência. 
08) Trabalhos com frio. 
16) Radiações não ionizantes. 

 
                
 
 

 

10 – Sobre o conceito de "dias debitados", algumas vezes 

utilizado em estudos de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais, assinale o que for correto. 

 
01) A taxa de gravidade (TGA) calculada a partir de sua 

aplicação pode ser comparada no tempo inclusive 
como indicador de gestão. 

02) A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) publicou uma tabela de pontuação para 
caracterização homogênea das perdas entre as 
empresas. 

04) Deve ser utilizado somente como método 
previdenciário (custeio e controle de afastamentos) 
tendo em vista que a tabela base é oriunda do 
INSS. 

08) Foi efetivamente proposto pela Fundacentro, mas 
não chegou a constituir corpo com as NRs. 

16) Integra os conceitos aplicados a partir da Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Lei n

o
 

3.048/1999 que criou as listas A e B das doenças 
relacionadas com o trabalho. 

 
                
 
 

 

11 – No que se refere ao efeito característico em trabalhador 

exposto à radiação "não ionizante", assinale o que for 
correto. 

 
01) Catarata pode ser decorrente de calor 

(infravermelho e ultravioleta). 
02) Pelo tempo de aparecimento das lesões pós- 

exposição não se pode sugerir se a radiação foi 
infravermelho ou ultravioleta. 

04) Radiação ultravioleta gera queimadura tardia, com 
sintomas entre 5 a 8 horas após a exposição. 

08) Lesões hiperceratosas ou papilomatosas de áreas 
expostas devem ser consideradas pré-cancerosas. 

16) Exposição a micro-ondas gera alterações 
vasculares características. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 – No que se refere ao agente químico que produz o 

acúmulo de acetilcolina no organismo humano, assinale 
o que for correto. 

 
01) Colinesterase. 
02) Carbamazepina. 
04) Carbamatos. 
08) Organoclorados. 
16) Organofosforados. 

 
                
 
 

 

13 – Numa situação em que uma técnica de enfermagem, 

que trabalha em unidade hospitalar que interna 
pacientes HIV positivos, que sofre acidente perfurante 
com agulha usada em paciente desconhecido, assinale 
o que for correto no que se refere à solicitação de testes 
imunológicos para detecção do HIV. 

 
01) É justificada agora por ocasião do acidente, mesmo 

que não tenham sido realizados no exame 
admissional. 

02) Deve sempre ser solicitada aos trabalhadores que 
iniciarão trabalhos em unidades de doentes de 
SIDA. 

04) Deve ser realizada agora, em 60/90 dias e em 180 
dias, se consentida pela pessoa. 

08) Como é acidente do trabalho tornou-se legalmente 
compulsória. 

16) Não há justificativa imunológica para esse 
mapeamento. 

 
                
 
 

 

14 – Assinale o que for correto, no que se refere ao trabalho 

que é considerado fator de risco biomecânico na gênese 
de distúrbios osteomusculares de membros superiores. 

 
01) Elevação de membros superiores acima dos 

ombros. 
02) Compressão das estruturas anatômicas. 
04) Excesso de horas trabalhadas sem repouso. 
08) Abdução e hiperextensão de braços. 
16) Trabalho sob condições de frio. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 – O trabalho com correntes líquidas, contendo acima de 

1% de benzeno (em volume), exige acompanhamento 
baseado no anexo 13-A da NR 15. Nesse contexto, 
assinale o que for correto. 

 
01) Avaliação ambiental acima de 0,5 ppm (meia parte 

por milhão) indica ultrapassagem do limite de 
tolerância. 

02) A leucopenia (abaixo de 4.500 leucócitos/mm³) 
estabelece o nexo causal. 

04) O Ministério do Trabalho e Emprego, em virtude da 
ultrapassagem do limite de tolerância, determina o 
monitoramento biológico por meio do ácido trans-
transmucônico. 

08) O Grupo de Trabalhadores do Benzeno (GTB) é 
constituído somente por cipistas eleitos. 

16) Embora a questão seja mais ambiental que médica, 
o médico coordenador do PCMSO da  empresa em 
que ocorre o trabalho com correntes líquidas 
contendo acima de 1% de benzeno (em volume), 
pode ser o coordenador do PPEOB. 

 
                
 
 

 

16 – Assinale o que for correto sobre o que é obrigatório na 

investigação clínica ou laboratorial para o monitoramento 
dos efeitos da exposição ao metanol. 

 
01) Comprometimento neurológico de segundo par 

craniano. 
02) Comprometimento de oitavo par. 
04) Investigação de acidose metabólica por aldeídos. 
08) Afastamento de lesão digestiva para prevenção de 

sangramentos. 
16) Comprometimento de função hepática. 

 
                
 
 

 

17 – Com relação à intoxicação crônica por mercúrio 

elementar, assinale o que for correto no que se deve 
voltar a atenção médica. 

 
01) Efeitos ao nível da hematopoiese. 
02) Sistema nervoso periférico – SNP. 
04) Alterações de função renal. 
08) Alterações de sistema nervoso central – SNC. 
16) Alterações hepáticas. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 – No que pode ser associado com a potencialização da 

perda auditiva por ruído no trabalho, assinale o que for 
correto. 

 
01) Ultrassom. 
02) Chumbo. 
04) Hiperbarismo. 
08) Dissulfeto de carbono. 
16) Vibração de corpo inteiro. 

 
                
 
 

 

19 – Assinale o que for correto sobre os produtos químicos a 

que o médico do trabalho deve estar atento para o 
estudo em uma indústria química em que estão 
ocorrendo ações sobre a hemoglobina dos trabalhadores. 

 
01) Cianetos. 
02) Gás sulfídrico. 
04) Monóxido de carbono. 
08) Manganês. 
16) Chumbo tetraetila. 

 
                
 
 

 

20 – No setor de prensas de uma metalúrgica o nível 

equivalente de pressão sonora é de 95 dB(A). Com 
relação à programação de avaliação da audição dos 
trabalhadores desse setor, assinale o que for correto. 

 
01) O tempo de repouso auditivo deve ser, no mínimo, 

de 14 horas. 
02) O exame audiométrico deve ser realizado nas 

frequências de:  500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 
6.000 e 8.000 Hz. 

04) A cor vermelha no traçado audiométrico refere-se à 
orelha direita. 

08) O exame otológico é um procedimento que deve 
ser incluído na avaliação auditiva de referência e na 
sequencial. 

16) A aferição acústica do audiômetro deve ser feita 
mensalmente, principalmente se a empresa 
pretende seguir as certificações de qualidade (ISO 
9000 ou BS 8800). 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


