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Nome:  Nota: 

Telefone para Contato: E-mail: Data:  ___/___/___ 

 
PROVA PARA O CARGO DE – MÉDICO DO TRABALHO (MOSSORÓ) 

 
INSTRUÇÕES 

 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo responsável da sala, inclusive aparelho celular desligado. 
 
02 - Não é permitido consulta utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, e etc. Bips e 
telefones celulares devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material.  
 
03 - Durante a prova, o candidato não deve se levantar comunicar-se com outros candidatos nem fumar. 
 
04 - A duração da prova é de 1h e 30 minutos. 
 
05 – A prova consta de 20 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha.  
 
06 - Será permitido o uso da máquina de calcular, porém o desenvolvimento dos cálculos deve constar na prova, 

caso contrário será anulada a questão. 
 
07 -  Leia atentamente e marque apenas uma alternativa e em seguida preencha o gabarito.  
 
08 - Cada questão vale 0,5 pontos. 
 
09 - Deve-se marcar no GABARITO apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM 
RASURÁ-LO. Caso contrário, a questão será anulada. 
 
10 - O responsável pela sala não está autorizado a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 
11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas mediante a elaboração do termo de 
desistência a próprio punho. 
 
12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
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GABARITO 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 

11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 

PROVA PARA O CARGO DE – MÉDICO DO TRABALHO (MOSSORÓ) 
 
QUESTÕES 
 
 
1. A Norma Reguladora 7 estabelece que, a cada exame médico realizado, o médico irá emitir o ASO (Atestado de 
Saúde Ocupacional). Sobre o documento, é INCORRETO dizer: 
 
a) O ASO é emitido em três vias, sendo que a primeira será arquivada no local do trabalho, a segunda, será 
entregue ao trabalhador e, a terceira, será enviada ao Ministério do Trabalho.  
b) O ASO é emitido em duas vias, de modo que a primeira ficará arquivada no local de trabalho e, a segunda, será 
entregue ao trabalhador. 
c) No ASO, constam os riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles. 
d) Os exames complementares a que o trabalhador foi submetido estão inclusos no ASO. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
2. Uma empresa grau de risco I, com 2000 funcionários, tem 1 médico do trabalho e 1 técnico de segurança do 
trabalho, serão contratados mais 5 funcionários. Nesse caso, o SESMET deverá ser dimensionado da seguinte 
maneira: 
(A) Manter 1 médico do trabalho e 1 técnico em segurança do trabalho. 
(B) Contratar mais 1 médico do trabalho e mais 1 técnico em segurança do trabalho. 
(C) Contratar 1 auxiliar de enfermagem e 1 enfermeira. 
(D) Contratar 1 auxiliar de enfermagem do trabalho. 
(E) Contratar 1 auxiliar de enfermagem do trabalho e 1 Engenheiro de Segurança do trabalho. 
 
3. De acordo calendário de vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde para o ano 2018, para que uma 
pessoa adulta, de 28 anos, tenha sua situação vacinal adequada, deve apresentar cartão de vacinação com 
quantas doses das Vacinas contra Hepatite B e Tríplice Viral (contra Sarampo, Caxumba e Rubéola)? 
 
a) Hepatite B – 4 doses e Tríplice Viral – 2 doses.  
b) Hepatite B – 3 doses e Tríplice Viral – 2 doses.  
c) Hepatite B – 3 doses e Tríplice Viral – 1 dose.  
d) Hepatite B – 4 doses e Tríplice Viral – 1 dose. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
4. Durante o exame periódico, foram realizados exames de controle biológico em 5 funcionários. Na análise urinária 
de 3 funcionários, foi encontrado valor de 4g/g creat., 3,9g/g creat. e 4,2g/g creat. de ácido hipúrico (VR 1,5 g/g 
creat.). Provavelmente, esses trabalhadores estão expostos ao: 
 
(A) metanol. 
(B) tolueno. 
(C) xileno. 
(D) fluoreto. 
(E) fenol. 
 
5. Em relação às lombalgias, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Trabalhadores que permanecem sentados mais de 4 horas por dia tem uma propensão bastante aumentada 
para as lombalgias. 
(B) As condições de trabalho sentado, quando ergonomicamente corretas, aumentam o risco de lombalgia. 
(C) As cadeiras com assento inclinado para trás aumentam o risco de lombalgia. 
(D) Em assentos inclinados para trás, ocorre compressão assimétrica da coluna vertebral. 
(E) Atividades que exigem flexão lateral do corpo geralmente cursam com degeneração unilateral da coluna. 
 
6. Um trabalhador na função de auxiliar de enfermagem irá mudar seu setor de atuação no hospital, passando a 
atuar no setor de isolamento de doenças infectocontagiosas. Em relação ao adicional de insalubridade desse 
trabalhador, é correto afirmar que ele 
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(A) terá direito a 20%. 
(B) terá direito a 30%. 
(C) terá direito a 40%. 
(D) terá direito a 10%. 
(E) não tem direito ao adicional de insalubridade. 
 
7. Um trabalhador que atua na queima e destruição de explosivos deteriorados tem direito ao adicional de 
periculosidade, sendo que essa atividade lhe assegura 
 
(A) adicional de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações ou participação nos lucros da 
empresa. 
(B) adicional de 10% incidente sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações ou participação nos lucros da 
empresa. 
(C) adicional de 20% incidente sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações ou participação nos lucros da 
empresa. 
(D) adicional de 15% incidente sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações ou participação nos lucros da 
empresa. 
(E) adicional de 40% incidente sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações ou participação nos lucros da 
empresa. 
 
8. Trabalhador, com quadro de encefalopatia grave, coreia e ataxia cerebelar, apresenta história de exposição ao 
mercúrio. Nesse caso, o médico do trabalho, para estabelecer nexo causal, deverá: 
 
(A) confirmar somente se houver presença de mercúrio na urina. 
(B) confirmar pela presença de mercúrio no fio de cabelo. 
(C) confirmar somente se houver lesão renal. 
(D) confirmar somente se houver história de exposição recente. 
(E) encaminhar para parecer do neurologista. 
 
9. O médico do trabalho busca realizar intervenções técnicas para a prevenção de acidentes e doenças nos 
trabalhadores. Esse profissional, ao indicar o EPI (equipamento de proteção individual), tem como objetivo: 
 
(A) eliminação total do agente de risco. 
(B) eliminação parcial do agente de risco. 
(C) isolar o trabalhador, pois EPI não elimina o agente de risco. 
(D) aguardar a implantação de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que eliminam parcialmente os agentes 
de risco. 
(E) aguardar a implantação de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que eliminam totalmente os agentes de 
risco. 
 
10. Um trabalhador ficou afastado do trabalho por 35 dias e, ao retornar, foi informado que deverá mudar de setor, 
porém continuará realizando a mesma atividade desenvolvida anteriormente. Nesse caso, ele deverá realizar 
exame: 
 
(A) admissional da nova função. 
(B) de retorno ao trabalho. 
(C) demissional e de mudança de função. 
(D) de retorno ao trabalho e de mudança de função. 
(E) periódico e de mudança de função. 
 
11. Referente às doenças relacionadas ao trabalho e seus respectivos agentes etiológicos, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Chumbo - Hipertensão Arterial Sistêmica. 
(B) Níquel – Síndrome de Raynauld. 
(C) Cádmio – Cistite aguda. 
(D) Benzeno – Mesotelioma de pleura. 
(E) Amianto – Leucemias. 
 
12. Segundo a Classificação de Schilling, o trabalho pode ter fator de risco contributivo para algumas doenças, 
porém não ser a causa necessária para: 
 
(A) bronquite crônica. 
(B) asma. 
(C) silicose. 
(D) varizes dos membros inferiores. 
(E) intoxicação por chumbo. 
 
13. Um trabalhador exposto a poeiras de ferro poderá desenvolver: 
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(A) silicose. 
(B) asbestose. 
(C) laringotraqueite crônica. 
(D) siderose. 
(E) estanhose. 
 
14. Em relação ao trauma ocular, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A primeira providência quando uma substância química atinge o olho é irrigá-lo com soro fisiológico ou ringer 
lactato e, na ausência destes, com água corrente. 
(B) Não deve ser usado colírio anestésico em traumas químicos. 
(C) O trauma ocular superficial não apresenta complicações, por isso, após a remoção de corpo estranho, não é 
necessário prescrição de pomadas antibióticas. 
(D) Os acidentes oculares relacionados com o trabalho mais frequentes são as lesões corneanas superficiais e 
corpos estranhos extraoculares, sendo as queimaduras químicas eventos raros. 
(E) As lesões da retina por radiação ocorrem de forma mecânica quando a potência do laser é muito baixa. 
 
15. Um trabalhador procura atendimento por queixas de insônia quase todos os dias, há 2 meses, associada com 
cefaleia. Ele relata que, há 6 meses, começou a realizar atividade no período noturno como vigia. É indicado para 
esse trabalhador: 
 
(A) ingerir alimentos contendo altos teores de lipídios na madrugada. 
(B) consumir substância com cafeína durante o horário de trabalho. 
(C) realizar exercícios físicos regulares extenuantes. 
(D) usar medicação indutora de sono. 
(E) não dormir logo que chegar do trabalho. 
 
16. O principal agente cancerígeno encontrado na indústria de cerâmica é: 
 
(A) o níquel. 
(B) o berílio. 
(C) o cromo. 
(D) a sílica. 
(E) o arsênio. 
 
17. Na elaboração do atestado médico, quanto ao dever do médico assistente, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 
 
(   ) Fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não, quando por justa causa, exercício de dever legal, 
solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal. 
(   ) Estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente, e registrar os dados de maneira 
ilegível. 
(   ) Em caso de indício de falsidade no atestado, detectado por médico em função pericial, este se obriga a 
representar ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição. 
 
(A) V-F-V. 
(B) V-V-V. 
(C) F-F-V. 
(D) F-V-V. 
(E) V-V-F. 
 
18. A síndrome de compressão do ramo superficial sensitivo do nervo radial é também conhecida por: 
 
(A) síndrome do túnel cubital. 
(B) síndrome do martelo hipotenar. 
(C) síndrome de Wartenberg. 
(D) síndrome do dedo em gatilho. 
(E) doença de Kienbock. 
 
19. O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional),estabelecido pela NR-7 do Ministério do 
Trabalho, é parte do conjunto de iniciativas das empresas no campo da saúde do trabalhador e deve considerar 
questões individuais e coletivas dos trabalhadores. Sobre o PCMSO, é CORRETO dizer: 
 
a) Caso o trabalho não exija realização de exames complementares, ele pode iniciar suas atividades laborais antes 
do exame médico admissional, desde que a avaliação clínica aconteça em até 1 mês do início do trabalho. 
b) Trabalhadores de mais de 45 anos devem realizar exames periódicos a cada 6 meses, independente da 
exposição a riscos de doença ocupacional. 
c) O PCMSO deve incluir obrigatoriamente, entre outros, os exames médicos: admissional, periódico, de retorno ao 
trabalho, de mudança de função e demissional. 
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d) O empregado deve custear as despesas com exames admissional e demissional, somente ficando a cargo do 
empregador os exames periódicos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20. Uma empresa com 85 funcionários foi notificada para constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-
CIPA. Nesse sentido, é correto afirmar que: 
 
(A) a comissão interna de prevenção de acidentes está prevista na NR-4. 
(B) a CIPA deverá ser formada por representantes designados pelos empregados. 
(C) os representantes dos empregados serão designados pelo empregador. 
(D) o objetivo da CIPA é a prevenção de doenças e acidentes resultantes do trabalho. 
(E) a duração do mandato dos membros eleitos da CIPA será de 2 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


