
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D e p a r t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1ª FASE – PROVA OBJETIVA 

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO DO TRABALHO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

                                                      

                                                 

                                                           BOA PROVA! 

01  21  

02  22  

03  23  

04  24  

05  25  

06  26  

07  27  

08  28  

09  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

 

NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no 

Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 

Resposta.  

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11 

páginas). Após transcorridos 15 minutos de prova este não será substituído sob 

qualquer alegação.   

 

3- A 1ª FASE – PROVA OBJETIVA contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 

(quatro) alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois pontos e vinte e cinco décimos)  

cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto.  

 

4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o Cartão de Resposta ou a questão poderão ser 

ANULADOS. Evite deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 02/12/2014, e o resultado da 1ªFASE – PROVA 

OBJETIVA a partir do dia 13/12/2014 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva 

 
Edital nº 05, de 11/10/2014 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o cargo de Especialista em Saúde - Médico do Trabalho  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01) Podemos afirmar em relação a 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes) : 

 

A) Somente os titulares da direção da 

CIPA são estáveis, já os suplentes não. 

B) O mandato dos membros eleitos da 

CIPA terá duração de (1) um ano, 

permitida uma reeleição.  

C) O Presidente de uma CIPA será 

eleito pelos empregados e o Vice 

Presidente indicado pelo empregador.  

D) Todas as empresas devem ter uma 

CIPA que será eleita e composta por 

representantes dos empregados. 

 

 

02) A que tipo de esporte você 

correlacionaria a Epicondilite Medial : 

 

A) Golfe. 

B) Basquete. 

C) Vôlei. 

D) Tênis.  

 

 

03) Segundo o conceito 

“prevencionista”, acidente do trabalho é 

aquele que ocorre : 

 

A) De maneira programada, sendo 

esperado em processos normais de 

atividades intensas. 

B) De maneira não programada, 

inesperadamente ou não e que 

interrompe ou interfere no processo 

normal de uma atividade, causando 

sempre perdas de tempo útil e/ou lesões 

nos trabalhadores, e/ou danos materiais. 

C) De maneira não programada, 

inesperadamente ou não e que 

interrompe ou interfere no processo 

normal de uma atividade, causando 

perdas de tempo útil e/ou lesões nos 

trabalhadores, e/ou danos materiais. 

D) De maneira não programada, 

inesperadamente ou não e que não 

necessariamente interrompa ou interfira 

no processo normal de uma atividade. 

 

 

04) Sobre os conceitos “legal” e 

“prevencionista” de acidente do 

trabalho podemos dizer que : 

 

A) Conceito legal não engloba hipóteses 

de ocorrência de lesões e/ou 

perturbações de ordem funcional ou 

mental nos trabalhadores acidentados. 

B) Conceito prevencionista não engloba 

o conceito legal. 

C) Ambos são idênticos, somente 

aplicados em legislações diferentes.  

D) Conceito prevencionista de acidente 

do trabalho é mais abrangente do que o 

conceito legal. 

 

 

05) Estas doenças são tratadas na 

legislação (art.20 da Lei 8213/91) de 

maneira idêntica ao acidente do 

trabalho: 

 

A) Doença profissional e ortopédica. 

B) Doença profissional e do trabalho. 

C) Doença do trabalho e ortopédica. 

D) Doenças endêmicas e do trabalho. 

 

 

06) A  NR 04 regulamenta  : 

 

A) A CIPA – Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes. 

B) A Insalubridade.  

C) O SESMT – Serviço Especializado 

em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

D) A Periculosidade. 
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07) O conceito CORRETO de Doença 

Profissional é : 

 

A) Doença produzida por se trabalhar 

de maneira peculiar numa determinada 

atividade e que esteja relacionada numa 

lista elaborada pelo Ministério da 

Previdência Social. 

B) Doença produzida por se trabalhar de 

maneira peculiar numa determinada 

atividade e não necessariamente esteja 

relacionada numa lista elaborada pelo 

Ministério da Previdência Social. 

C) Doença produzida 

independentemente de se trabalhar de 

maneira peculiar numa determinada 

atividade, mas que esteja relacionada 

numa lista elaborada pelo Ministério da 

Previdência Social. 

D) Doença produzida por se trabalhar 

de maneira peculiar numa determinada 

atividade e que esteja relacionada numa 

lista elaborada pelo Ministério da 

Saúde. 

 

 

08) O conceito CORRETO de Doença 

do trabalho é : 

 

A) Doença adquirida ou desencadeada 

em condições especiais em que o 

trabalho é feito e com ele se relacione 

diretamente, constando numa relação 

elaborada pelo Ministério da 

Previdência Social. 

B) Doença adquirida ou desencadeada 

em condições especiais em que o 

trabalho é feito e com ele se relacione 

diretamente, constando numa relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho. 

C) Doença adquirida independente de 

haverem condições especiais em que o 

trabalho é feito ou que com ele se 

relacione diretamente, constando numa 

relação elaborada pelo Ministério da 

Previdência Social. 

D) Doença adquirida ou desencadeada 

em condições especiais em que o 

trabalho é feito e com ele se relacione 

diretamente, não necessariamente 

constando numa relação elaborada pelo 

Ministério da Previdência Social. 

 

 

09)  Na doença profissional : 

 

A) Os riscos ambientais não são 

inerentes entre si. 

B) Agentes de pista de aeroporto não 

são exemplos de doença profissional 

porque o ruído existe para todos outros 

empregados. 

C) Empregados de uma mesma 

atividade tem mais chance de contraí-la. 

D) Empregados de atividades diferentes 

estão mais sujeitos a doença 

profissional. 

 

 

10) Na doença do trabalho : 

 

A) Datilógrafo exposto a ruído que 

desenvolve surdez tem propensão a esta 

doença. 

B) Pode ser contraída independente de 

situações peculiares. 

C) Datilógrafo exposto a ruído que 

desenvolve surdez tem doença 

profissional. 

D) O agente ambiental agressivo não é 

comum a todos os trabalhadores numa 

mesma atividade. 

 

 

11) Um trabalhador de Bauru (Brasil), 

contratado em regime da C.L.T. é 

destacado e custeado integralmente por 

sua empresa para estudar uma nova 

técnica de produção na Alemanha. Ao 

desembarcar no aeroporto em Berlim 

sofre uma queda e fratura o fêmur da 

perna direita, sendo que seu tratamento 

e afastamento durarão 120 dias.  

Esta situação configura: 

 

A) Somente um acidente aeroportuário 

que deverá ter seus custos reembolsados 

pelo seguro saúde feito 

obrigatoriamente pelo viajante antes de 

ir para a Alemanha. 
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B) Um acidente do trabalho, que deverá 

ter seus custos reembolsados pelo 

seguro saúde feito pelo viajante antes de 

ir para a Alemanha e o afastamento do 

trabalho pela previdência social do 

Brasil. 

C) Somente um acidente aeroportuário 

que deverá ter seus custos reembolsados 

pela previdência social do Brasil. 

D) Um acidente do trabalho, que deverá 

ter seus custos e o afastamento do 

trabalho reembolsados pelo seguro 

saúde feito obrigatoriamente pelo 

viajante antes de ir para a Alemanha. 

 

 

12) Um trabalhador de Bauru (Brasil), 

contratado em regime da C.L.T. é 

destacado e custeado integralmente por 

sua empresa para estudar uma nova 

técnica de produção na Alemanha. Ao 

desembarcar no aeroporto em Berlim 

sofre uma queda e fratura o fêmur da 

perna direita, sendo que seu tratamento 

e afastamento durarão 120 dias.  

Após o tratamento, este trabalhador 

volta ao trabalho, mas recupera sua 

capacidade laboral “parcialmente” 

devido a uma sequela atrófica na perna. 

Ele terá direito à: 

 

A) Auxílio doença permanente em 

função da sequela. 

B) Majoração de 25% (vinte e cinco por 

cento) do salário benefício do segurado. 

C) Auxílio dano moral calculado 

judicialmente após ação trabalhista. 

D) Auxílio acidente correspondente á 

50% (cinquenta por cento) do salário 

benefício do segurado. 

 

 

13) Um trabalhador que adquira uma 

doença com tamanha gravidade que 

mesmo tratado e afastado não volte ao 

trabalho por ter sido considerado 

incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício da atividade que lhe 

garanta a subsistência. Ele terá direito à: 

 

A) Aposentadoria por invalidez. 

B) Benefício de prestação continuada 

(BPC). 

C) Auxílio acidente permanente. 

D) Auxílio doença permanente. 

 

 

14) A pensão por morte é devida : 

 

A) A(o) cônjuge do(a) trabalhador(a) 

segurado(a) somente. 

B) Ao conjunto de dependentes do(a) 

segurado(a) , se falecer após ter sido 

aposentado(a). 

C) A(o) cônjuge do(a) trabalhador(a) 

segurado(a), seus dependentes, se 

falecer após ter sido aposentado(a). 

D) Ao conjunto de dependentes do(a) 

segurado(a) que falecer, aposentado(a) 

ou não. 

 

 

15) Equipamentos de Proteção 

Individual, são regulamentados pela 

norma : 

 

A) NR 06. 

B) NR 05. 

C) NR 15. 

D) NR 04. 

 

 

16) Ao dimensionarmos um SESMT 

levamos em consideração :  

  

A) O grau de risco de sua atividade 

principal e número de empregados 

sindicalizados da empresa.   

B) O número de empregados 

sindicalizados e aposentados em 

atividade na mesma.    

C) Somente o grau de risco. 

D) O grau de risco de sua atividade 

principal e o número total de 

empregados.  

 

 

17)  Ocorre um temporal num bairro na 

cidade de Bauru e uma empresa às 

margens da Avenida Nações Unidas 
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sofre inteiro alagamento decorrente de 

força maior, destruindo parte da mesma 

e causando a morte de trabalhadores. 

Esta situação configura: 

 

A) Calamidade pública nada tendo a ver 

com situações laborais. 

B) Situação legalmente equiparada a 

acidente do trabalho. 

C) Calamidade pública sendo os danos 

trabalhistas, responsabilidade do 

município. 

D) Calamidade pública sendo os danos 

trabalhistas, responsabilidade da 

empresa empregadora integralmente. 

 

 

18) A Síndrome do Canal de Guyon, 

caracterizada por dores, formigamentos 

e ardências nos 4º e 5º dedos das mãos, 

que evolui para paralisia de um destes 

dedos pode ser associada á profissão de: 

 

A) Pedreiros. 

B) Eletricista. 

C) Motoboys. 

D) Pescadores profissionais. 

 

 

19) Na legislação previdenciária, tanto 

para uma doença profissional ou do 

trabalho, o dia considerado como dia do 

acidente é: 

 

A) A data em que o acometido ficar 

incapacitado, ou que for segregado, ou 

naquele em que for realizado o 

diagnóstico. 

B) A data em que o acometido ficar 

incapacitado. 

C) A data em que o acometido ficar 

segregado. 

D) A data em que no acometido for 

realizar o diagnóstico. 

 

 

20) Há uma escada numa fábrica que 

serve de trajeto para o refeitório,ela está 

mal instalada fisicamente e pode assim 

provocar acidentes. Esta situação 

configura: 

 

A) Ato inseguro de trabalho. 

B) Situação similar a acidente de 

trajeto. 

C) Omissão sindical em repará-la. 

D) Condição insegura de trabalho. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Perfil dos beneficiários do INSS em 

auxílio-doença por distúrbios benignos 

da voz 

(ARAÚJO, Roberta de Paula) 

 

A voz é a principal forma de 

expressão e comunicação entre os seres 

humanos. Indivíduos que a utilizam 

como instrumento fundamental de 

trabalho são considerados profissionais 

da voz, que correspondem a 

aproximadamente um terço das 

ocupações. Cerca de 25% da população 

economicamente ativa considera a voz 

como ferramenta de trabalho 

primordial. São considerados 

profissionais da voz: os da arte (ex: 

cantores, atores); os da comunicação 

(ex: locutores, repórteres); os da 

educação; os de atendimento (ex: 

operadores de teleatendimento, 

recepcionistas); os de setores da 

indústria e comércio (ex: vendedores, 

supervisores), entre outros. Sintomas 

vocais nesses indivíduos são causa de 

absenteísmo, de queda na produtividade 

ou de incapacidade para o trabalho, por 

vezes com necessidade de mudança de 

função. Muitos trabalhadores não têm 

consciência da importância da voz até 

serem acometidos de algum distúrbio 

que os incapacitem, mesmo que 

temporariamente. 

Doenças da voz têm implicações 

nas investidas para a obtenção de um 

emprego, no exercício da profissão, na 

produtividade e na almejada ascensão 
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social e profissional. Como a fala 

também é utilizada nos relacionamentos 

sociais e afetivos e nas atividades de 

lazer, a disfonia pode causar ainda 

dificuldades psicológicas e restrições 

emocionais, sociais e funcionais 

consideráveis, afetando a qualidade de 

vida e a autoimagem do indivíduo. 

A maioria dos profissionais não 

recebe treinamento ou orientações 

mínimas quanto à higiene vocal no 

intuito de evitar abuso ou mau uso da 

voz, inclusive fora do ambiente de 

trabalho. Hábitos danosos à saúde 

vocal, como tabagismo, etilismo, 

automedicação e hidratação 

insuficiente, também são comuns. 

Soma-se a isso a precariedade das 

condições de trabalho, como acústica 

inadequada, competição sonora, má 

qualidade do ar ambiente e sobrecarga. 

O desfecho é a elevada 

incidência de lesões que poderiam ser 

tratadas precocemente ou mesmo 

evitadas. 

Doenças de natureza benigna e 

tratamento simples se tornam crônicas e 

resultam em afastamentos prolongados 

com maiores prejuízos para trabalhador, 

empresa e previdência social. Estima-se 

que as laringopatias sejam responsáveis 

por um prejuízo anual superior a 

200 milhões de reais no Brasil, 

considerando-se apenas os professores 

afastados. 

Deve-se considerar também a 

influência de agentes psicológicos ou 

emocionais nos distúrbios da voz. 

Fatores ergonômicos e organizacionais, 

muitas vezes desfavoráveis no processo 

de trabalho, podem contribuir para o 

surgimento ou a intensificação dos 

sintomas. Insatisfação com as condições 

de trabalho, pressões por produtividade, 

falta de reconhecimento profissional e 

discriminação por parte dos colegas ou 

da chefia podem dificultar o retorno ao 

trabalho após licença médica. 

Pesquisa com professores do 

ensino médio em São Paulo apontou 

que, em relação às questões de condição 

e organização do trabalho, 54,7% dos 

indivíduos consideraram o local onde 

trabalham nada ou pouco saudável. 

Foram citadas: salas mal ventiladas, 

presença de poeira, pó de giz, ruído 

interno e externo, problemas na 

organização do trabalho, relações 

sociais estressantes, permeadas por 

agressividade, indisciplina, desrespeito 

e violência. 

Na avaliação do trabalhador com 

sintomas vocais, seja por médico 

assistente, médico do trabalho ou perito 

médico previdenciário, pesa a falta de 

parâmetros objetivos para se avaliar o 

grau de disfonia. Não existe, mesmo a 

nível teórico, uma definição aceitável 

do que seja voz normal. O conceito 

mais correto é o de voz adaptada, ou 

seja, aquela em que o trabalhador 

demonstra estabilidade e resistência ao 

uso que habitualmente faz da voz no 

ambiente de trabalho ou social. 

Voz adaptada ocorre em todas as 

situações nas quais a voz é aceitável 

socialmente e consiga transmitir a 

mensagem emocional do discurso. 

Mesmo na presença de alterações 

estruturais nas pregas vocais, pode-se 

ter uma voz adaptada para determinado 

uso. A presença ou ausência de lesões 

na laringoscopia, ou mesmo a análise 

acústica ou perceptual da voz, não são 

suficientes para definir incapacidade ou 

aptidão para o trabalho. 

Para determinar se há inaptidão 

vocal para o trabalho, deve-se buscar o 

enquadramento dentro do conceito geral 

de incapacidade. A Resolução do 

INSS/DC nº 10 de 23 de dezembro de 

1999 define incapacidade laborativa 

como a impossibilidade de desempenho 

das funções específicas de uma 

atividade devido a alterações 

morfopsicofisiológicas provocadas por 

doença ou acidente, incluindo-se no 

conceito o risco de vida para si ou para 

terceiros e o agravamento que a 
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permanência na atividade possa 

acarretar. 

Não há respaldo legal para 

afirmar sobre incapacidade laboral nos 

profissionais da voz, e dizer que 

disfonia causa incapacidade pode gerar 

conflitos para o próprio trabalhador. 

Muitas alterações são meramente 

adaptativas ao uso mais intensivo da 

voz e não são, por si só, incapacitantes. 

Na avaliação da capacidade laboral, a 

manutenção da rotina é necessária 

para a adaptação às condições reais de 

trabalho, visto que o tratamento do 

profissional afastado do emprego torna-

se fácil, porém é inefetivo. 

Analisar os benefícios de 

auxílio-doença é essencial para que se 

conheça o real impacto econômico e 

social das laringopatias no Brasil. É o 

primeiro passo para que se possam 

definir políticas públicas de prevenção e 

tratamento precoce, e alertar sobre a 

necessidade de revisar a legislação 

previdenciária e trabalhista. Sem 

respaldo legal, a abordagem 

ocupacional da disfonia pode gerar 

prejuízos inimagináveis para a 

previdência social e para o trabalhador. 

Os objetivos deste estudo são: 

conhecer o perfil do beneficiário do 

Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) afastado do trabalho por 

distúrbios da voz quanto ao sexo, idade 

e profissão; identificar os distúrbios da 

voz mais prevalentes; determinar o 

tempo médio de afastamento do 

trabalho; evidenciar o reconhecimento 

ou não do nexo causal entre a doença e 

a atividade profissional; e detectar o 

número de trabalhadores que 

necessitaram de reabilitação 

profissional. 

 

(Texto extraído da Revista 

ANAMT – Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho – acesso em 13-

10-2014) 

 

De acordo com texto responda as 

questões de nº 21 ao nº 24. 

 

 

21) De acordo com o texto, pode-se 

afirmar que: 

 

A) A disfonia não afeta a qualidade de 

vida social do indivíduo. 

B) A disfonia afeta somente a qualidade 

de lazer do indivíduo por ela acometido. 

C) A disfonia afeta desde a qualidade 

de vida até problemas com a 

autoimagem. 

D) A disfonia só traz dificuldades 

psicológicas, não afetando a 

autoimagem e nem a qualidade de vida. 

  

 

22) Para ser considerada inaptidão 

vocal, deve-se, de acordo com a autora: 

 

A) Buscar o enquadramento dentro do 

conceito geral de incapacidade. 

B) Observar somente a incapacidade 

para a prática laborativa. 

C) Buscar avaliar os motivos 

ambientais que ocasionaram a prática 

laborativa. 

D) Buscar a verificação das dificuldades 

psicológicas que tangem à prática 

laborativa. 

 

 

23) De acordo com o texto, a voz 

adaptada ocorre: 

 

A) Em todas as situações nas quais a 

voz é aceitável socialmente e consiga 

transmitir a mensagem emocional do 

discurso. Mesmo na presença de 

alterações estruturais nas pregas vocais, 

pode-se ter uma voz adaptada para 

determinado uso. 

B) Em todas as situações nas quais a 

voz não é aceitável socialmente, mas 

consiga transmitir a mensagem 

emocional do discurso. Mesmo na 

presença de alterações estruturais nas 
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pregas vocais, pode-se ter uma voz 

adaptada para determinado uso. 

C) Em quase todas as situações nas 

quais a voz é aceitável socialmente, 

porém somente naquelas em que 

consiga transmitir a mensagem 

emocional do discurso. Mesmo na 

presença de alterações estruturais nas 

pregas vocais, pode-se ter uma voz 

adaptada para determinado uso. 

D) Em todas as situações nas quais a 

voz é aceitável socialmente, excluindo 

as que impossibilitem a transmissão da 

mensagem emocional do discurso. 

Mesmo na ausência de alterações 

estruturais nas pregas vocais, pode-se 

ter uma voz adaptada para determinado 

uso. 

 

 

24) Assinale a alternativa CORRETA 

de acordo com o texto. 

 

A) A voz não é a principal forma de 

expressão e comunicação entre os seres 

humanos, assim os indivíduos que a 

utilizam como instrumento fundamental 

de trabalho são considerados 

profissionais da voz e correspondem a 

aproximadamente um terço das 

ocupações.  

B) Cerca de 25% da população 

economicamente ativa considera a voz 

como ferramenta de trabalho 

primordial, pois a utilizam como 

instrumento fundamental de trabalho, 

sendo assim considerados profissionais 

da voz. 

C) Cerca de 25% da população 

economicamente ativa considera a voz 

como ferramenta de trabalho 

primordial, pois a utilizam como 

instrumento fundamental de trabalho, 

mesmo assim não são considerados 

profissionais da voz, como os cantores, 

atores, os locutores, repórteres, os da 

educação; os de atendimento operadores 

de teleatendimento, recepcionistas entre 

outros. 

 D) A voz é a principal forma de 

expressão e comunicação entre os seres 

humanos, logo os indivíduos que a 

utilizam como instrumento fundamental 

de trabalho são considerados 

profissionais da voz, tais profissionais 

não que correspondem a 25% da 

população economicamente ativa, não 

sendo fundamental interesse da 

medicina do trabalho essa ação. 

 

 

25) Leia atentamente as asserções 

abaixo. 

 

I – Esse é o motivo por que o censurei. 

II – Ele me afastou das funções não sei 

por quê? 

III – Você agiu assim, por que? 

IV – Não sei o porque ela se afastou do 

cargo. 

 

Os “porquês” foram empregados de 

acordo com a norma culta nas 

asserções: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

 

 

26) A alternativa que tem o uso culto de 

“onde” e “aonde” é: 

 

A) Para onde você se dirigi? 

B) Você está aonde? 

C) Aonde vocês me viram ontem? 

D) Onde vocês desceram? 

 

 

27) A alternativa que apresenta 

concordância nominal indevida de 

acordo com a norma culta gramatical é: 

 

A) Água é bom para a saúde. 

B) É necessário folga para abrandar a 

exaustão diária. 

C) É preciso milhões de anos-luz para 

visitar outras galáxias. 
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D) Não serão necessárias as dispensas 

de ponto desse setor. 

 

 

28) A concordância está 

CORRETAMENTE usada na 

alternativa. 

 

A) Os trabalhadores acharam difícil as 

questões da prova. 

B) A maçã é ótimo para a voz, afirmam 

especialistas. 

C) É necessário a informação correta 

para avaliar o quadro clínico do 

trabalhador. 

D) Traga prontuários tão coerentes 

quanto possível. 

 

 

29) A alternativa em que expressa o 

gênero do substantivo 

CORRETAMENTE grafado é: 

 

A) A guaraná está na geladeira. 

B) O dinamite que estava na caixa não 

explodiu. 

C) Ninguém usou o cal na argamassa. 

D) O diabetes não é doença rara na 

atualidade. 

 

 

30) A alternativa em que o plural dos 

substantivos compostos encontra-se em 

desacordo com a norma culta é: 

 

A) Os mapas-múndi foram rasgados. 

B) O padre deu as extremas-unções aos 

doentes. 

C) Os habite-se foram expedidos dentro 

do prazo. 

D) Rezaram mais de quinze salves-

rainhas os fiéis em frente ao pátio da 

igreja. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

31) De acordo com a Lei nº 5.568/2008, 

que estabelece o Sistema de Restrição 

Funcional no âmbito da Administração 

Municipal, está CORRETO o que se 

afirma em: 

  

A) Aos funcionários com restrição 

funcional, que cumpram jornada 

especial de trabalho, fica assegurada a 

ampliação da jornada. 

B) Toda e qualquer restrição funcional 

deverá ser periciada a cada 3 (três) 

meses pelo Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

C) A restrição funcional será possível 

ao servidor em estágio probatório 

independente de o mesmo ser lesado por 

acidente de trabalho ou doença 

profissional. 

D) Toda e qualquer restrição funcional 

deverá ser periciada a cada 6 (seis) 

meses pelo Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

 

 

32) O Decreto nº 9.928/2004, ao tratar 

das concessões de ajuda de custo para 

filhos portadores de deficiência física 

ou mental incapacitante permanente e 

definitiva, estabelece que: 

 

A) Os requerimentos de ajuda de custo 

para filhos portadores de deficiência 

física ou mental incapacitante 

permanente e definitiva deverão ser 

instruídos, dentre outros, com a carteira 

de vacinação do incapacitado. 

B) A critério da entidade pagadora, 

poderá ser solicitado laudo do médico 

perito. 

C) Deferido o pedido, a fonte pagadora 

da ajuda de custo não fica obrigada a 

incluí-la na folha de pagamento do mês 

subsequente ao do pedido do 

interessado. 

D) Não poderá ser solicitada perícia 

médica para comprovação da 

permanência do estado de incapacidade 

ou solicitar exames médicos que a 

comprovem. 

 

 



 

 
Cargo: Especialista em Saúde – Medico do Trabalho (Edital nº 05/2014)      9 

 

33) Nos termos do Decreto nº 

10.662/2008, que regulamenta o 

Sistema de Restrição Funcional do 

Servidor Público Municipal, está 

INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) Caberá à perícia médica do Serviço 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

da Prefeitura Municipal de Bauru ou 

dos órgãos da Administração Indireta a 

decisão sobre os requerimentos 

solicitando a restrição funcional. 

B) O servidor com restrição funcional 

deverá permanecer no seu próprio local 

de trabalho e obrigatoriamente no 

mesmo cargo, limitando-se às 

atividades estabelecidas pela perícia 

médica do Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho da Prefeitura 

Municipal de Bauru ou dos órgãos da 

Administração Indireta. 

C) Os servidores em processo de 

restrição funcional não ficam impedidos 

de prestar concurso por acesso, quando 

as alterações nas funções forem 

essenciais do cargo de origem (art. 3º 

Lei) bem como fica suspenso todo e 

qualquer processo de avaliação de 

desempenho, enquanto perdurar a 

restrição funcional. 

D) São atribuições da área de Apoio ao 

Servidor e dos órgãos da Administração 

Indireta, dentre outras, encaminhar o 

servidor solicitante para exames 

periciais no Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho da Prefeitura 

Municipal de Bauru ou dos órgãos da 

Administração Indireta. 

 

 

34) Em relação à licença-prêmio, 

prevista no Estatuto dos Servidores 

Públicos de Bauru, o funcionário: 

 

A) Não tem direito, por falta de 

previsão legal. 

B) Terá direito, como prêmio de 

assiduidade, à licença de 90 (noventa) 

dias, em cada período de 3 (três) anos 

de exercício ininterrupto, em que não 

haja sofrido qualquer penalidade 

administrativa. 

C) Terá direito, como prêmio de 

assiduidade, à licença de 90 (noventa) 

dias, em cada período de 5 (cinco) anos 

de exercício ininterrupto, em que não 

haja sofrido qualquer penalidade 

administrativa. 

D) Terá direito, como prêmio de 

assiduidade, à licença de 60 (sessenta) 

dias, em cada período de 5 (cinco) anos 

de exercício ininterrupto, em que não 

haja sofrido qualquer penalidade 

administrativa. 

 

 

35) De acordo com a NR-16 – 

Atividades e Operações Perigosas, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, está 

CORRETO o disposto em: 

 

A) O empregado poderá optar pelo 

adicional de insalubridade que 

porventura lhe seja devido. 

B) O exercício de trabalho em 

condições de periculosidade assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional de 

30% (trinta por cento), incidente sobre a 

remuneração, com os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou 

participação nos lucros da empresa. 

C) É obrigação das empresas e dos 

sindicatos das categorias profissionais 

interessadas requererem à Justiça do 

Trabalho a realização de perícia em 

estabelecimento ou setor da empresa, 

com o objetivo de caracterizar e 

classificar ou determinar atividade 

perigosa. 

D) O empregado não poderá optar pelo 

adicional de insalubridade que 

porventura lhe seja devido. 

 

 

36) Nos termos da NR-4 – Serviços 

Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho, 

 

A) As empresas privadas e públicas, os 

órgãos públicos da administração direta 



 

 
Cargo: Especialista em Saúde – Medico do Trabalho (Edital nº 05/2014)      10 

 

e indireta e dos poderes Legislativo e 

Judiciário, que não possuam 

empregados regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, manterão, 

obrigatoriamente, Serviços 

Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho, 

com a finalidade de promover a saúde e 

proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho. 

B) As empresas que possuam menos de 

50% (cinquenta por cento) de seus 

empregados em estabelecimentos ou 

setor com atividade cuja gradação de 

risco seja de grau superior ao da 

atividade principal deverão dimensionar 

os Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, em função do 

maior grau de risco. 

C) Para fins de dimensionamento, os 

canteiros de obras e as frentes de 

trabalho com mais de 1 (um) mil 

empregados e situados no mesmo 

estado, território ou Distrito Federal não 

serão considerados como 

estabelecimentos, mas como integrantes 

da empresa de engenharia principal 

responsável, a quem caberá organizar os 

Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do 

Trabalho. 

D) Os profissionais integrantes do 

SESMT devem possuir formação e 

registro profissional em conformidade 

com o disposto na regulamentação da 

profissão e nos instrumentos normativos 

emitidos pelo respectivo Conselho 

Profissional, quando existente.  

 

 

37) De acordo com a NR-6 – 

Equipamento de Proteção Individual, 

está CORRETO o contido em: 

 

A) Não compete ao Serviço 

Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho – 

SESMT, ouvida a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA e 

trabalhadores usuários, recomendar ao 

empregador o EPI adequado ao risco 

existente em determinada atividade. 

B) A empresa é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado 

de conservação e funcionamento, dentre 

outras, sempre que as medidas de ordem 

geral não ofereçam completa proteção 

contra os riscos de acidentes do trabalho 

ou de doenças profissionais e do 

trabalho. 

C) Nas empresas desobrigadas a 

constituir SESMT, cabe ao empregado 

selecionar o EPI adequado ao risco, 

mediante orientação de profissional 

tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA 

ou, na falta desta, o designado e 

trabalhadores usuários. 

D) Cabe ao empregador quanto ao EPI 

responsabilizar-se pela guarda e 

conservação. 

 

 

38) Nos termos da NR-6 – Equipamento 

de Proteção Individual, cabe ao 

empregador quanto ao EPI: 

 

A) responsabilizar-se pela higienização 

e manutenção periódica. 

B) usar, utilizando-o apenas para a 

finalidade a que se destina. 

C) responsabilizar-se pela guarda e 

conservação. 

D) comunicar à Justiça do Trabalho 

qualquer irregularidade observada. 

 

 

39) A NR-15 – Atividades e Operações 

Insalubres estabelece que: 

 

A) A eliminação ou neutralização da 

insalubridade não determinará a 

cessação do pagamento do adicional 

respectivo. 

B) A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ficará caracterizada 

através de avaliação pericial por órgão 

competente, que comprove a existência 

de risco à saúde do trabalhador. 
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C) O exercício de trabalho em 

condições de insalubridade assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, 

incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a 40% (quarenta por 

cento), para insalubridade de grau 

máximo; 30% (trinta por cento), para 

insalubridade de grau médio; 10% (dez 

por cento), para insalubridade de grau 

mínimo. 

D) A eliminação ou neutralização da 

insalubridade deverá ocorrer com a 

adoção de medidas de ordem geral que 

conservem o ambiente de trabalho 

dentro dos limites de tolerância. 

 

 

40) De acordo com a NR-17 – 

ERGONOMIA, está CORRETO o que 

se afirma em: 

 

A) Quando mulheres e trabalhadores 

jovens forem designados para o 

transporte manual de cargas, o peso 

máximo destas cargas deverá ser igual 

àquele admitido para os homens, para 

não comprometer a sua saúde ou a sua 

segurança. 

B) Para as atividades em que os 

trabalhos devam ser realizados 

sentados, a partir da análise ergonômica 

do trabalho, é dispensado o uso de 

suporte para os pés, que se adapte ao 

comprimento da perna do trabalhador. 

C) Sempre que o trabalho puder ser 

executado na posição sentada, o posto 

de trabalho deve ser planejado ou 

adaptado para esta posição. 

D) Deverá ser exigido e admitido o 

transporte manual de cargas, por um 

trabalhador cujo peso seja suscetível de 

comprometer sua saúde ou sua 

segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


