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CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 

MÉDICO – ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO – Nível E 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Noções gerais de medicina.  Bioestatística. Epidemiologia. Sistemas imunitários e suas doenças. Moléstias 

infecciosas. Sistema nervoso e suas doenças. Sistema respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e 

suas doenças. Sistema genitourinário e suas doenças. Sistema digestivo e suas doenças. Doenças hematológicas 

e hematopoiéticas. Ortopedia e traumatologia. Distúrbios nutricionais, Metabolismo e suas doenças. Sistema 

endócrino e suas doenças. Genética e noções de doenças hereditárias. Dermatologia. Psiquismo e suas doenças. 

2. Processo saúde-doença e trabalho. Doenças profissionais (Portaria nº 1.339, de 18 de novembro de 1999). 

Trabalho e saúde mental. PAIR e Audiometrias ocupacionais. LER/DORT. Radiações ionizantes e não 

ionizantes. Exposição ocupacional a metais pesados, solventes e gases. Exposição a agrotóxicos. Ergonomia. 

Intoxicações profissionais. Agentes de exposição (riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos). Nexo 

Causal. 

3. Legislação em medicina do trabalho (Portaria n° 3.214. Ministério Trabalho, Lei nº 8.080/90, Lei nº 8.212/91, 

Decreto n° 3.048/99). CLT. Normas regulamentadoras em segurança e medicina do trabalho. Princípios de 

higiene do trabalho e controle dos riscos. Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO). 

Programa de prevenção de riscos ambientais. Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina 

do trabalho. Acidentes do trabalho (CAT). Mapa de Risco. Comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA). 

Perícia Oficial em Saúde. Doenças especificadas em Lei (Lei nº 8.112/1990). Métodos diagnósticos das 

doenças ocupacionais. Indicadores biológicos de exposição. Indicadores ambientais de exposição. Atividades 

e operações insalubres. Atividades e operações perigosas. Equipamento de proteção individual. Segurança e 

saúde no trabalho em alturas. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Riscos ambientais. Manual 

de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Pessoa com deficiência - PCD. Condutas administrativas, éticas e legais. Registro de dados, arquivo e 

documentação médica. 

 


