CONCURSO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU  RJ
CONCURSO PÚBLICO

MATUTINO

PROVAS OBJETIVAS – MÉDICO DO TRAB ALHO

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Confira se a prova que recebeu é para o cargo ao qual se inscreveu.
3. Assine seu cartãoresposta.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
6. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão ser
anuladas.
7. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de
decorrida 1h do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas
enquanto não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!

1

PROVAS OBJETIVAS – MÉDICO DO TRAB ALHO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia a tirinha abaixo com atenção para responder às questões que seguem:

Di sponível em: http://www.monica.com.br/cookpage/cookpage.cgi?!pag=com ics/tirinhas/tira297 (acesso: 10 maio de 2010)

01. A “ força diferenciadora, centrífuga, que caracteriza o perpétuo devenir das línguas” a que Evanildo
Bechara se refere (2000, p.51), é observada:
a) Na fala dos personagens da tirinha.
b) Na norma padrão.
c) Na língua normatizada.
d) Apenas na fala de pessoas não escolarizadas.
02. De acordo com a definição de Cunha e Cintra (1985, p.1), está correto afirmar que a fala de Chico
Bento representa:
a) A língua.
b) A linguagem.
c) O discurso.
d) A norma.
03. Cereja e Magalhães definem as variedades linguísticas como variações que uma língua apresenta em
razão das condições sociais, culturais, regionais nas quais é utilizada. Assim, a variação linguística
expressa na tirinha deve ser considerada:
a) Gíria.
b) Regional.
c) Estilística.
d) Sociológica.
04. Na tirinha, aparecem acentuadas apenas:
a) Monossílabas tônicas.
b) Monossílabas átonas.
c) Monossílabas e oxítonas tônicas.
d) Monossílabas e oxítonas átonas.
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Compare os textos abaixo:
No meio do caminho tinha
uma pedra...
E uma ponta de cigarro,
e uma lata de lixo,
e até cacos de vidro.

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse
acontecimento
na vida de minhas retinas tão
fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do
caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

05. Os textos acima cumprem diferentes funções e possuem objetivos distintos. Há, contudo, entre eles,
o que Ingedore Koch chama de:
a) Alusão referencial.
b) Intertextualidade.
c) Dialogismo.
d) Paráfrase.
06. Em relação ao enunciado: “ No meio do caminho tinha uma pedra...” que aparece tanto no anúncio
como no poema, está CORRETO afirmar que há o uso da linguagem:
a) Metafórica em ambos.
b) Referencial em ambos.
c) Denotativa e conotativa, respectivamente.
d) Conotativa e denotativa, respectivamente.
07. A coesão, segundo Ingedore Koch, ocorre quando há ligação, relação entre as palavras, expressões
ou frases do texto, evitando a repetição desnecessária de palavras, termos e expressões e contribuindo
assim para a coerência textual. Com base nesta afirmação, assinale a alternativa CORRETA:
a) Não há coesão no anúncio do Ibama, pois há a repetição desnecessária de “e”.
b) Embora haja repetição do “e”, esta é estilística e contribui para a coerência do texto.
c) A repetição desnecessária de “e” acaba prejudicando a compreensão textual, neste caso.
d) Não houve coesão, porém, a coerência não foi prejudicada.
08. “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” A flexão do verbo destacado no trecho está
corretamente analisada na alternativa:
a) 1ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
b) 1ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
c) 3ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
d) 3ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
09. Observe atentamente o enunciado: “ Nunca me esquecerei que no meio do caminho” . De acordo com
a norma culta, seguindo o rigor da gramática tradicional, a regência correta do verbo destacado neste
contexto seria:
a) “Nunca me esquecerei que no meio do caminho”, como no texto.
b) “Nunca esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
c) “Nunca me esquecerei no meio do caminho”, diferentemente do texto.
d) “Nunca me esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
10. Compare: “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” e “ Nunca me esquecerei que no meio do
caminho tinha uma pedra” . Analise as afirmações abaixo sobre os dois enunciados apresentados:
I. Ambos são períodos compostos por coordenação.
II. Ambos são períodos compostos por coordenação e subordinação.

3

III. O primeiro é um período simples e o segundo é um período composto.
IV. “ desse acontecimento” é apenas objeto do verbo, ao passo que “ que no meio do caminho tinha uma
pedra” constitui uma oração subordinada substantiva objetiva que completa a oração principal.
V. Ambos têm apenas objetos.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e V estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.
c) Apenas III e V estão corretas.
d) Apenas II e V estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão
obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Será obrigatória a
constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções
expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Em
relação à CIPA, escolha a alternativa INCORRETA:
a) O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPA (s).
b) Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados.
c) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, não sendo permitida a reeleição.
d) O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados
elegerão, dentre eles, o VicePresidente.
12. 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 o contato
permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. O trabalho em condições
de periculosidade assegura ao empregado um adicional sobre o salário de:
a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
13. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos
e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. São
beneficiários do Regime Geral de Previdência Social as pessoas físicas classificadas como segurados e
dependentes. São consideradas segurados obrigatórios da previdência social, como empregado, as
seguintes pessoas físicas, EXCETO:
a) Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual, sob suas
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
b) Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não superior a seis meses, prorrogável,
presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a
acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria.
c) O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior,
em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País.
d) O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
14. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até doze meses após a
cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver suspenso ou licenciado sem
remuneração. Se o segurado já tiver pago mais de cento e vinte contribuições mensais, sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado, o prazo será prorrogado para até:
a) 18 meses.
b) 24 meses.
c) 30 meses.
d) 36 meses.
15. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado,
os pais, cônjuge, filhos entre outros. A perda da qualidade de dependente ocorre, EXCETO:
a) Para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de
alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado.
b) Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto
não lhe for garantida a prestação de alimentos.
c) Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem vinte e um anos de idade, inválidos ou não.
d) Para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez ou pelo falecimento.
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16. Qual é o período de carência para a concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de
Previdência Social nos casos de auxíliodoença e aposentadoria por invalidez, ressalvado o disposto no
art. 30 do Decreto nº 3.048 de 06 de maio de 1999?
a) 6 meses.
b) 8 meses.
c) 10 meses.
d) 12 meses.
17. O auxíliodoença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias
consecutivos. Em relação ao auxíliodoença, escolha a alternativa INCORRETA:
a) Não será devido auxíliodoença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador
de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, salvo quando a incapacidade
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
b) Será devido auxíliodoença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando
sofrerem acidente de qualquer natureza.
c) O auxíliodoença consiste numa renda mensal calculada e será devido para qualquer segurado empregado, a
contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade.
d) Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os quinze dias de responsabilidade da
empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento.
18. O segurado aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer tempo, sem prejuízo do disposto no
parágrafo único e independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter
se a exame médico a cargo da previdência social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito
e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos. O aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de sustação do pagamento do benefício,
a submeterse a exames médicopericiais, a realizaremse a cada:
a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 3 anos.
d) 5 anos.
19. O auxílioacidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva. Qual das situações discriminadas abaixo não
dá direito ao auxílioacidente?
a) Acuidade visual, após correção, igual ou inferior a 0,2 no olho acidentado.
b) Redução da audição em grau médio ou superior em ambos os ouvidos, quando os dois tiverem sido
acidentados.
c) Perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles.
d) Encurtamento de membro inferior de mais de 2 cm (dois centímetros).
20. Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho tem como
finalidade promover a saúde e proteger a integralidade do trabalhador no local de trabalho. São formados
por médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro e técnico de segurança do
trabalho. Numa empresa com 1000 (mil) empregados, com grau de risco 04, qual deve ser o número de
médicos do trabalho?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
21. A Norma Regulamentadora (NR) 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  PCMSO, com o objetivo de promoção e
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Conforme o PCMSO, o exame médico deve
ser realizado:
a) A cada 6 (seis) meses em portadores de doenças crônicas.
b) No primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias
por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
c) Periodicamente, a cada 12 (doze) meses, para menores de 18 (dezoito) anos de idade.
d) Até 30 (trinta) dias após a data de mudança de função.
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22. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem
executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. Qual das alternativas abaixo está
INCORRETA?
a) O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos,
incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais,
assim como o planejamento para o próximo ano.
b) O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a
NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão.
c) O relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que este seja
mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do trabalho.
d) As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador também devem elaborar o relatório anual.
23. Para qual dos agentes químicos citados abaixo se utiliza o sangue como material para controle
biológico da exposição ocupacional?
a) Monóxido de carbono.
b) Mercúrio inorgânico.
c) Tolueno.
d) Arsênico.
24. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  PPRA, visando à preservação da saúde e da
integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Qual das alternativas
abaixo INCORRETA?
a) Consideramse riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de
trabalho que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
b) Constitui parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da
saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado em especial com a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes.
c) A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do programa poderão ser feitas pelo Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ou por pessoas que sejam capazes de
desenvolver o disposto nesta norma regulamentadora.
d) O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem
em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as
suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.
25. As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(DORT) têm se constituído em grande problema da saúde pública em muitos dos países industrializados.
Em relação a esta síndrome relacionada ao trabalho, escolha a alternativa INCORRETA:
a) Entendese LER/DORT como uma síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários
sintomas concomitantes ou não, tais como: dor, parestesia, sensação de peso, fadiga, de aparecimento
insidioso, geralmente nos membros superiores, mas podendo acometer membros inferiores.
b) São resultados da combinação da sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular com a
falta de tempo para sua recuperação.
c) A necessidade de concentração e atenção do trabalhador para realizar suas atividades e a tensão imposta
pela organização do trabalho são fatores que interferem de forma significativa para a ocorrência das LER/DORT.
d) O desenvolvimento das LER/DORT é multicausal, sendo importante analisar os fatores de risco envolvidos
direta ou indiretamente. Tais fatores são considerados independentes.
26. Em relação às LER/DORT, qual das atividades profissionais abaixo está relacionada a Epicondilites
do Cotovelo?
a) Apoiar cotovelo ou antebraço em mesa.
b) Operar compressores pneumáticos.
c) Apertar parafusos.
d) Carregar objetos pesados apoiados no antebraço.
27. Ainda em relação às LER/DORT, qual das síndromes abaixo está relacionada ao ato de carimbar?
a) Síndrome do Canal de Guyon.
b) Síndrome do Interósseo Anterior.
c) Síndrome do Pronador Redondo.
d) Síndrome do Túnel do Carpo.
28. A psitacose ou ornitose é uma doença infecciosa aguda produzida por clamídias (C. psittaci e C.
pneumoniae). A enfermidade, em geral, é leve ou moderada, podendo ser grave em idosos sem
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tratamento adequado. O período de incubação varia de 1 a 4 semanas e o período de transmissibilidade
dura semanas ou meses. É conhecida como uma doença:
a) Dos tratadores de curtumes.
b) Dos trabalhadores de frigoríficos.
c) Dos manipuladores de lã crua.
d) Dos trabalhadores de aves.
29. Anemia hemolítica adquirida é a anemia secundária à diminuição da sobrevida ou à destruição de
eritrócitos maduros associada a uma incapacidade da medula óssea de compensar essa diminuição da
sobrevida ou destruição, que ocorre por ação de substâncias tóxicas, agentes infecciosos, anticorpos e
trauma físico. Entre estas substâncias tóxicas que podem estar presentes em ambientes de trabalho,
estão, EXCETO:
a) Sílica.
b) Chumbo.
c) Mercúrio.
d) Benzeno.
30. Dos exames abaixo relacionados qual o menos utilizado para o diagnóstico das doenças respiratórias
relacionadas ao trabalho?
a) Radiografia do tórax.
b) Provas de função pulmonar (espirometria, volumes pulmonares, difusão de CO2).
c) Broncoscopia com lavado broncoalveolar.
d) Tomografia computadorizada de tórax.
31. O câncer pode surgir como consequência da exposição a agentes carcinogênicos presentes no
ambiente onde se vive e trabalha, decorrentes do estilo de vida e de fatores ambientais produzidos ou
alterados pela atividade humana. As estimativas sobre a contribuição dos fatores ocupacionais no
desencadeamento dos cânceres variam entre 4 e 25%. Estimase que em países industrializados cerca de
9% dos cânceres que atingem homens são decorrentes de exposição ocupacional. Os cânceres
relacionados ao trabalho diferem de outras doenças ocupacionais, entre outros, pelos seguintes
aspectos, EXCETO:
a) A despeito da legislação brasileira e de outros países estabelecerem limites de tolerância para diversas
substâncias carcinogênicas, segundo o preconizado internacionalmente, não existem níveis seguros de
exposição.
b) Os cânceres, em geral, desenvolvemse logo após o início da exposição.
c) Os cânceres ocupacionais não diferem, em suas características morfológicas e histológicas, dos demais
cânceres.
d) Em geral, existem exposições combinadas e/ou concomitantes. Por outro lado, têm em comum com outras
doenças ocupacionais a dificuldade de relacionar as exposições à doença e o fato de que são, em sua grande
maioria, preveníveis.
32. Inúmeros fatores etiológicos têm sido incriminados nas leucemias . As radiações ionizantes são
leucemogênicas. Observase uma incidência aumentada de leucemia em radiologistas. A relação causal
entre radiações ionizantes e leucemias, agudas e crônicas, seria dosedependente para exposições
acima de:
a) 40 rads.
b) 50 rads.
c) 60 rads.
d) 70 rads.
33. Qual das atividades envolvendo agentes químicos relacionadas abaixo é considerada de
insalubridade de grau máximo?
a) Emprego de defensivos organofosforados.
b) Emprego de defensivos organoclorados.
c) Destilação do petróleo.
d) Aplicação e emprego de esmaltes, vernizes, cores, pigmentos, tintas, ungüentos, óleos, pastas, líquidos e pós
à base de compostos de chumbo.
34. O ruído pode ser visto como o risco de agravo à saúde que atinge maior número de trabalhadores.
Qual é o limite de tolerância pra ruído contínuo ou intermitente em uma jornada de trabalho diária de 8
horas?
a) 85 dB
b) 95 dB
c) 105 dB
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d) 115 dB
35. A todos os grupos abaixo relacionados é vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos,
adjuvantes e produtos afins, EXCETO:
a) Menores de dezoito anos.
b) Maiores de sessenta anos.
c) Gestantes.
d) Portadores de doenças crônicas.
36. Em atividades de processamento eletrônico de dados, salvo o disposto em convenções e acordos
coletivos de trabalho, é INCORRETO afirmar:
a) O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8 (oito) mil por hora
trabalhada.
b) O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de cinco horas.
c) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de dez minutos para cada 60
(sessenta) minutos trabalhados.
d) Quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 (quinze) dias, a
exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciado em níveis inferiores do máximo
estabelecido.
37. A NR 24 dispõe sobre as Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. De acordo com
esta norma regulamentadora é INCORRETO afirmar:
a) As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo.
b) O lavatório deverá ser provido de material para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos (toalhas coletivas).
c) As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas
com material impermeável e lavável.
d) É proibido o envolvimento das bacias ou vasos sanitários com quaisquer materiais (caixas) de madeira, blocos
de cimento e outros.
38. Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde
do trabalhador. Entendese por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Qual das atividades desenvolvidas pelo SUS,
citadas abaixo, está INCORRETA?
a) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
b) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e
empresas públicas e privadas.
c) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração
a colaboração dos médicos do trabalho.
d) Participação, no âmbito de competência do SUS, da normatização, fiscalização e controle das condições de
produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
39. A direção do SUS é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo
exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da
Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Qual
das alternativas abaixo apresenta uma atribuição comum a todas as esferas de governo?
a) Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
b) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
c) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
40. Conforme o Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o SUS contará, em cada esfera de
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a
Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Em relação a este artigo, escolha a alternativa
INCORRETA:
a) A Conferência de Saúde reunirseá a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de
Saúde.
b) O Conselho de Saúde, em caráter temporário, órgão colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da
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execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
RASCUNHO:
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