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•  25 / MARÇO / 2012  •

CARGO:
MÉDICO  DO  TRABALHO

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Atualidades e 20 de Conhecimentos Espe-
cíficos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 06
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

Tiroteio em morro próximo ao
sambódromo mata jovem de 14 anos.

Um adolescente de 14 anos morreu e qua-
tro pessoas ficaram feridas na madrugada desta
segunda-feira, dia 20, após intenso tiroteio en-
tre policiais e traficantes de uma comunidade
próxima à Marquês de Sapucaí, onde milhares
de pessoas acompanhavam o primeiro dia dos
desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o confronto ocorreu du-
rante uma operação para deter um dos chefes
do tráfico do Morro do São Carlos, situado no
Estácio, Zona Norte do Rio de Janeiro. O morro
onde o incidente foi registrado fica a aproxima-
damente dois quilômetros do Sambódromo.

No momento do tiroteio, cerca de 500 mo-
radores do Morro São Carlos acompanhavam o
desfile de um bloco carnavalesco, e houve vio-
lenta manifestação em protesto contra a morte
do adolescente. Inúmeros objetos foram joga-
dos na base da Unidade de Polícia de Pacificado-
ra (UPP) local e uma viatura policial pegou fogo. O
protesto foi reprimido com gás lacrimogêneo.

Entre os feridos estão Marcílio de Oliveira,
de 24 anos e conhecido como Cherú, e Paulo
Roberto Barros dos Santos, também de 24, co-
nhecido como Dorei. Segundo a polícia, ambos
estão ligados ao tráfico no morro São Carlos. 

A operação foi iniciada depois que a polícia
recebeu uma denúncia de que Cherú, que já era
procurado, estava aproveitando o carnaval para
se reunir com amigos em um bar da
comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais
foram recebidos a tiros pelos traficantes e, no
confronto, um disparo atingiu o peito de um ado-
lescente de 14 anos. O jovem morreu no local. A
família nega a versão da polícia de que ele fazia
parte do tráfico de drogas. Em comunicado, a
polícia afirma que uma sindicância foi aberta
“para apurar detalhes da ocorrência e definir res-
ponsabilidades”

O tiroteio no morro São Carlos ocorreu so-
mente uma semana depois que 11 pessoas fo-
ram detidas nesta mesma comunidade, todas
acusadas de integrar ou apoiar o grupo liderado
por Cherú. Entre os detidos está o capitão da
UPP São Carlos, instalada no local há um ano
para inibir a ação dos traficantes. O Complexo

de São Carlos foi pacificado em fevereiro de 2011,
e recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) em maio do mesmo ano. 

20/02/2012 14h27 - REDAÇÃO ÉPOCA,
COM AGÊNCIA EFE - Texto adaptado.

Disponível em: <http://
revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/02/

tiroteio-em-morro-proximo-ao-sambodromo-
mata-jovem-de-14-anos.html>.

Questão 01) Assinale a alternativa
correta, em relação ao texto enfocado.

A) Trata-se de texto denotativo, de cunho in-
formativo.

B) Trata-se de prosa figurada, de cunho jorna-
lístico.

C) Estrutura-se de modo paralelístico-dramáti-
co, de cunho denotativo.

D) Estrutura-se em forma de editorial, com sen-
tido figurado.

E) Trata-se de enunciação memorialista, de cu-
nho  figurado.

Questão 02) Considere o texto e as
assertivas a seguir.

I) A polícia do Rio de Janeiro recebeu uma
denúncia sobre a presença de trafican-
tes procurados, em determinado local
do morro São Carlos.

II) No confronto, foram presos os trafican-
tes e um jovem de 14 anos morreu ba-
leado.

III) Houve protestos da comunidade, inclu-
sive contra a base da UPP.

As afirmações acima estão articuladas de
modo coerente e correto em:

A) A força policial realizava batida na Marquês
de Sapucaí quando foi alertada sobre tráfico
de drogas no Morro São Carlos, matando e
prendendo, em diligência realizada, 11 trafi-
cantes e um jovem da comunidade, o que
levou a comunidade a se rebelar contra as
forças da UPP. Destaque-se que os bandi-
dos eram Cherú e Dorei, poderosos chefes
do crime local.

B) No morro São Carlos, próximo do Estácio e
da Sapucaí, houve um confronto entre poli-
ciais e traficantes (Cherú e Dorei eram os
chefes), resultando na prisão dos bandidos,
com a morte de um jovem de 14 anos, pri-
são de um comandante da UPP, e repressão
do pessoal da comunidade rebelado.
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C) Quase 550 moradores do morro São Carlos
participavam do desfile, na Sapucaí. Polici-
ais alertados, entraram em confronto com
traficantes, resultando na morte de um ino-
cente jovem de 14 anos, e na prisão dos
bandidos. Houve, então ataques à UPP, por
parte dos carnavalescos da comunidade, em
protesto à violência ocorrida, inclusive con-
tra um oficial da UPP envolvido no tráfico.

D) Avisados de que traficantes procurados es-
tariam em local do morro do São Carlos, no
Estácio, policiais entraram em confronto com
os bandidos, que foram presos, ocorrendo a
morte de um jovem de 14 anos. A popula-
ção revoltada praticou atos de violência con-
tra a base da UPP local.

E) Próximo ao Sambódromo, um tiroteio entre
policiais e os traficantes Cherú e Dorei, de-
nunciados pela população, acabaram com
muitas prisões e uma morte, a de um rapaz
da comunidade, que tinha apenas 14 anos
de idade. Indignados, inclusive contra um
capitão da UPP envolvido no trafico, houve
reação contra a UPP local por parte da po-
pulação, que havia atirado objetos em defe-
sa própria.

Questão 03) Estão todas as palavras
grafadas corretamente, na alternativa:

A) sessão – tráfico – lacrimogênio – superfisial

B) Estácio – ambígüo – anéis – sutil

C) Pacífico – pacificado – areoporto – idéia

D) taxi – inconsútil – armamento – Sapucaí

E) sindicância – próximo – linguiça – cessão

Questão 04) Assinale a alternativa em
que NÃO HÁ erro.

A) Entre mim e a polícia não houve confusão.

B) Houveram muitas prisões no morro do São
Carlos.

C) Fazem três anos que a UPP foi instalada na-
quele morro.

D) O ouro, a prata e a droga estava na mira
dos bandidos.

E) Isto não é para mim fazer: não sou margi-
nal!

Questão 05) Assinale a alternativa
correta em relação à frase:

Os adolescentes feriram-se há um ano atrás.

A) O sujeito é composto.

B) Há redundância.

C) A oração é completiva adjetiva apassivadora.

D) Há um erro de concordância nominal quan-
to ao sujeito.

E) Há um erro de acentuação.

Questão 06) Em relação aos prono-
mes, preencha com o que for adequado.

I) Não ______ perguntou se era o assas-
sino.

II) Era para _________ interrogar o trafi-
cante.

A) o – se

B) lhe – mim

C) o – eu

D) o – mim

E) lhe – eu

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 07 A 10
TÊM COMO FOCO O TEXTO SEGUINTE,
MESMO QUE INDIRETAMENTE.

JORNAL, LONGE
        Cecília Meireles (in Mar Absoluto)

Que faremos destes jornais, com telegra-
mas, notícias,

anúncios, fotografias, opiniões...?

Caem as folhas secas sobre os longos rela-
tos de guerra:

e o sol empalidece suas letras infinitas

Que faremos destes jornais, longe do mun-
do e dos homens?

Este recado de loucura perde o sentido en-
tre a terra e o céu.

De dia, lemos na flor que nasce e na abelha
que voa;

de noite, nas grandes estrelas, e no aroma
do campo serenado.

Aqui, toda a vizinhança proclama convicta:
“Os jornais servem para fazer embrulhos”.

E é uma das raras vezes em que todos es-
tão de acordo.
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Questão 07) Indique a alternativa em
que todas as assertivas estão INCORRETAS.

I) Percebe-se que a pessoa (eu-lírico) está
agoniada por estar longe das notícias.

II) A vizinhança tem a mesma opinião so-
bre os jornais.

III) Os jornais apresentam fotografias, opi-
niões, anúncios, relatos de guerra...

IV) A vizinhança toda tem assinatura de
jornais.

V) O texto questiona a importância das
notícias em determinadas ocasiões e
situações.

A) I e II.

B) I e IV.

C) III e V.

D) IV e V.

E) II e III.

Questão 08) A  interrogação “Que fa-
remos destes jornais, longe dos mundos e dos
homens?”  leva-nos a refletir sobre:

A) como o jornal (noticiário) é imprescindível
no mundo globalizado.

B) a natureza e sua beleza, com folhas secas e
insetos que devem ser eternizados.

C) a verdadeira essência da vida.

D) a verdadeira importância dos astros para a
vida humana.

E) a importância da vizinhança e dos jornais.

Questão 09) Em relação à frase “Os
jornais servem para fazer embrulhos”, mar-
que a assertiva correta.

A) Está entre aspas no texto porque é a trans-
crição da fala de uma pessoa, ou seja, é dis-
curso direto.

B) Está em destaque no texto porque foi retira-
da de outro texto, publicado em outro veí-
culo de comunicação.

C) Está escrita entre aspas para mostrar a im-
portância do padrão culto.

D) Corresponde a um dialeto.

E) É exemplo de uma variedade linguística ade-
quada para situações formais.

Questão 10) Qual a alternativa em
que existe erro?

A) Deus pediu que amássemos uns aos outros.

B) Deus pediu que todos os homens fossem ir-
mãos.

C) A vida na Terra é completa com insetos, flo-
res, seres humanos.

D) Deus criou o mundo, Adão e Eva.

E) A vida na Terra tem valor com menas guer-
ras e violência.

ATUALIDADES

Questão 11) Considerado por muitos
o mais bem-sucedido músico brasileiro nos
EUA, foi indicado ao Oscar pela canção com-
posta com Carlinhos Brown para o desenho
Rio, chama-se:

A) Ivan Sartori.

B) Caetano Veloso.

C) Milton Nascimento.

D) Dudu Nobre.

E) Sérgio Mendes.

Questão 12) Em relação à Seleção
Brasileira de Futebol, o Brasil encontra-se no
ranking da Fifa em:

A) terceiro lugar.

B) primeiro lugar.

C) oitavo lugar.

D) sétimo lugar.

E) décimo lugar.

Questão 13) A taxa média de juros de
empréstimo para pessoa física encontra-se,
nos dias atuais, a mais baixa dos últimos 17
anos, caiu para:

A) 9,8% ao mês.

B) 7,9% ao mês.

C) 4,5% ao mês.

D) 6,4% ao mês.

E) 5,5% ao mês.
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Questão 14) A jornalista Fátima Ber-
nardes, que apresentou o Jornal Nacional por
14 anos, recentemente, deixou o programa
para:

A) cuidar da saúde de seus pais.

B) apresentar um programa policial.

C) apresentar um programa matinal.

D) aposentar-se.

E) apresentar um programa esportivo.

Questão 15) O primeiro brasileiro a
ingressar na divisão de elite do sumô japo-
nês, com 9 vitórias, proeza que há mais de
30 anos não acontecia foi:

A) André Machida.

B) Anderson Harumi.

C) Ricardo Sugano.

D) Arumi Hatoshi.

E) Jorge Tetsuo.

Questão 16) Em relação à taxa de
homicídios dolosos, a maior do país, está em
68,2 em cada 100.000 habitantes, trata-se do
estado:

A) do Acre.

B) de Minas Gerais.

C) do Rio de Janeiro.

D) da Paraíba.

E) de Alagoas

Questão 17) No país, existem aproxi-
madamente 6 milhões de pequenos e micro-
empresários responsáveis por milhões de
empregos formais, juntos eles respondem por:

A) 54% do total de renda fixa.

B) 35% dos empregos formais do setor priva-
do.

C) 10% do PIB.

D) 98% do total de empresas.

E) 5% das exportações.

Questão 18) Analise a frase: “Quanto
mais rico o país, mais lixo se joga fora, mais
lixo se recolhe, mais lixo se reaproveita e mais
dinheiro se ganha com isso”. O Brasil arreca-
da, por ano, a quantia de:

A) um bilhão de reais.

B) um milhão de reais.

C) cinco bilhões de dólares.

D) dez bilhões de dólares.

E) dez milhões de reais.

Questão 19) Brasileiros que vivem
com menos de 70 reais por mês, condição
que equivale à pobreza extrema, represen-
tam 8,5 % da população. Isso quer dizer que
há:

A) 12.200.000 brasileiros nesta condição.

B) 14.200.000 brasileiros nesta condição.

C) 15.200.000 brasileiros nesta condição.

D) 16.200.000 brasileiros nesta condição.

E) 18.200.000 brasileiros nesta condição.

Questão 20) Analise a frase: “A falta
de doadores não é a única razão para a que-
da dos transplantes cardíacos. Falhas fazem
com que a maioria dos órgãos doados não
seja aproveitada”. No Brasil, a taxa de apro-
veitamento de coração para transplantes está
em:

A) 5%.

B) 20%.

C) 30%.

D) 10%.

E) 3%.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Um trabalhador que foi
empregado de uma empresa há 15 anos soli-
cita o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) devido à exigência do INSS, após pedi-
do de aposentadoria especial. O médico do
trabalho atual constata que não há registros
de monitoramento da época em que traba-
lhou o ex-funcionário. A melhor conduta será:

A) orientar o setor de Recursos Humanos a não
emitir o PPP.

B) fornecer os dados de monitoramento ambi-
ental e biológico atual para a emissão do
PPP.

C) fornecer os dados de monitoramento ambi-
ental e biológico do registro mais antigo que
tiver para a emissão do PPP.

D) os campos do formulário do PPP em que não
há registro deverão ficar em branco.

E) orientar que neste caso o próprio trabalha-
dor deverá preencher o formulário.

Questão 22) A avaliação ambiental
realizada pelo setor de Segurança do Traba-
lho em empresas de marmoraria apontou que
o corte e polimento das pedras constituem as
operações de maior risco de inalação de po-
eira contendo sílica, tendo sido sugeridas vá-
rias medidas para minimizar a exposição, a
qual constitui medida de última escolha:

A) enclausuramento do processo.

B) umidificação do processo.

C) instalação de ventilação exaustora.

D) oferecimento de Equipamentos de Proteção
Individual.

E) isolamento das atividades que geram poei-
ras e redução do número de expostos.

Questão 23) A pulverização de agro-
tóxicos, no meio rural, com fungicidas e com-
postos mercuriais orgânicos, por ação cumu-
lativa, deposita-se:

A) no fígado, rins e cérebro.

B) no cérebro, pâncreas e pulmões.

C) no fígado, pâncreas e pulmões.

D) na pele, cérebro e tireoide.

E) nos rins, intestinos e pâncreas.

Questão 24) Visando uma boa condi-
ção no ambiente de trabalho, assinale a al-
ternativa INCORRETA.

A) O ambiente deve ser estudado com o obje-
tivo de aumentar-se a produção do traba-
lhador.

B) O mobiliário deve dar conforto ao trabalha-
dor e facilitar os seus movimentos.

C) Os instrumentos e equipamentos devem es-
tar sempre em bom estado de funcionamento
e próximos ao trabalhador, para evitar-se
posturas inadequadas.

D) O trabalho deve ser organizado de maneira
que o trabalhador possa alternar as suas ati-
vidades, ter pausas para descanso, evitar a
realização de horas extras entre outros.

E) Devem ser analisados o posto, os equipa-
mentos, o ambiente e a organização de tra-
balho.

Questão 25) Doença do trabalho pode
ser caracterizada como:

A) doença degenerativa.

B) doença que produz incapacidade para o tra-
balho.

C) doença inerente ao grupo etário.

D) doença adquirida ou desencadeada por con-
dições especiais em que o trabalho é reali-
zado e que com ele se relacione diretamen-
te.

E) doença endêmica.

Questão 26) O TVL-STEL (Threshold
Value, Short Term Exposure Level ) da ACGIH:

A) representa a concentração mínima de expo-
sição durante a jornada de trabalho.

B) refere-se a exposições de 8 horas por dia,
40 horas por semana.

C) é a concentração que nunca deve ser atingi-
da por ser perigoso à saúde e à vida.

D) pode ser excedido durante a jornada de tra-
balho.

E) pode ser atingido até 4 vezes, durante a jor-
nada de trabalho, obedecida a duração má-
xima de 15 minutos de cada vez e com in-
tervalos de 1 hora.
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Questão 27) A exposição a alguns
agentes nocivos ocupacionais pode provocar
doenças como câncer de pele, mesotelioma
de pleura, câncer de fígado, asfixia e narco-
se. Correlacione, respectivamente, com agen-
tes como segue.

A) Solda elétrica, amianto, tetracloreto de car-
bono, aerodispersoides e benzeno.

B) Radiação ultravioleta, amianto, cloreto de vi-
nila, monóxido de carbono e hexano.

C) Radiação solar, asbesto, benzeno, cianeto e
tricloroetileno.

D) Forneiro de siderurgia, isolador, empacotador
utilizando filme de PVC, tintureiro e solda-
dor.

E) Soldador, isolador, mecânico, químico e jor-
nalista.

Questão 28) Numa Empresa onde
existe a presença do agente nocivo ruído aci-
ma dos limites de tolerância, o dono da em-
presa resolveu adotar medidas eficientes no
setor de prensa como forma de proteger os
trabalhadores, como segue abaixo:

I) Distribuiu equipamentos de proteção in-
dividual aos seus trabalhadores.

II) Recomendou ao engenheiro, a atenua-
ção do ruído na fonte.

III) Diminuiu o número de trabalhadores no
setor.

IV) Criou aberturas nas paredes.

V) Mandou instalar anteparos e barreiras
diante da fonte emissora.

É possível dizer que, como proteção no am-
biente de trabalho, estão corretas as afirma-
tivas:

A) I e II apenas.

B) I, II e III apenas.

C) I, II, III e V apenas.

D) II, IV e V apenas.

E) I, II, III, IV e V.

Questão 29) O Exame Demissional,
conforme determina a NR 7, deve ser realiza-
do até a data da homologação:

A) em todos os casos.

B) desde que o último exame periódico tenha
sido realizado há mais de 180 dias, para em-
presas de risco I e II.

C) desde que o último exame periódico tenha
sido realizado há mais de 90 dias, para em-
presas de risco III e IV.

D) apenas para trabalhadores em atividades in-
salubres.

E) não sendo possível alterar para mais ou para
menos este prazo.

Questão 30) De acordo com os crité-
rios do INSS em relação à aposentadoria es-
pecial, assinale a alternativa CORRETA.

A) Trabalho em turnos é aceito para enquadra-
mento de condições especiais de trabalho
pela previdência.

B) O pagamento de adicional de periculosida-
de implica em enquadramento para aposen-
tadoria especial.

C) Hora extra em excesso pode ser aceita para
enquadramento de condições especiais de
trabalho pela previdência.

D) Condições ergonômicas não ensejam apo-
sentadoria especial.

E) O trabalho penoso é aceito para enquadra-
mento para aposentadoria especial.

Questão 31) Quais exames comple-
mentares devem ser solicitados pelo médico
do trabalho, visando a monetarização bioló-
gica de trabalhadores expostos a pressões
anormais (condições hiperbáricas) durante
as avaliações periódicas de saúde, de acor-
do com o que preceitua o Quadro II, da NR
7, do MTE?

A) Espirometria e hemograma completo.

B) Audiometria.

C) Radiografia das articulações coxofemorais e
escápulo umerais.

D) Telerradiografia do tórax.

E) Cálcio no sangue.
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Questão 32) Em  relação  às  neopla-
sias e agentes cancerígenos que podem ser
gerados no ambiente de trabalho, considere
a alternativa que melhor represente esta as-
sociação.

I) Mesotelioma de pleura

II) Ansiossarcoma do fígado

III) Neoplasia das cavidades nasais

IV) Neoplasia do pulmão

a) Cloreto de vinila

b) Poeira de madeira

c) Cromo e seus compostos

d) Asbesto ou amianto

A) Id; IIa; IIIc; IVb

B) Ia; IIc; IIId; IVb

C) Id; IIa; IIIb; IVc

D) Id; IIc; IIIb; IVa

E) Ia; IIc; IIIb; IVd

Questão 33) Pode-se dizer que “capa-
cidade inerente a uma substância de produzir
efeito deletério sobre o organismo” é a defi-
nição de:

A) dose letal média.

B) hipersensibilidade.

C) absorção.

D) toxicidade.

E) periculosidade.

Questão 34) O INSS criou o FAP - Fa-
tor Acidentário Previdenciário. Assinale quais
são as variáveis no cálculo do FAP.

A) Frequência, gravidade e prevalência.

B) Frequência, gravidade e custo.

C) Prevalência, incidência e gravidade.

D) Prevalência, gravidade e custo.

E) Gravidade, incidência e custo.

Questão 35) No Pacto pela Saúde
2006, foram definidas prioridades em um con-
junto de compromissos denominados Pacto
pela Vida. Qual das alternativas abaixo NÃO
contém uma medida definida como priorida-
de por este pacto?

A) Redução da mortalidade por câncer de prós-
tata.

B) Atenção integral à saúde do idoso.

C) Redução da mortalidade infantil e materna.

D) Implantação da Política Nacional de Promo-
ção de Saúde.

E) Consolidação da estratégia de Saúde da Fa-
mília como modelo de atenção básica à saú-
de.

Questão 36) O Pacto em Defesa do
SUS, no Pacto pela Saúde 2006, definiu como
prioridade:

A) ser contrária a regulamentação da Emenda
Constitucional n°29, pelo Congresso Nacio-
nal, por colocar em risco a autonomia do
SUS.

B) unificar e centralizar o orçamento das 3 es-
feras do SUS no orçamento federal, a fim de
facilitar a sua aprovação.

C) elaborar e divulgar uma carta dos direitos
dos usuários do SUS.

D) excluir do atendimento no SUS os pacientes
portadores de planos de saúde privados.

E) garantir o incremento dos recursos orçamen-
tários para a saúde, através da criação de
um novo imposto sobre movimentação fi-
nanceira.

Questão 37) Segundo o Código de
Ética Médica, quando um paciente, em
internação hospitalar, ao qual era prestada
assistência evolui para óbito, sem indícios de
morte violenta, o médico deve:

A) atestar o óbito.

B) não atestar o óbito.

C) enviar sempre o paciente para necropsia.

D) atestar óbito mediante honorários correspon-
dentes ao valor de uma consulta médica.

E) solicitar que o médico plantonista do hospi-
tal ateste o óbito.
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Questão 38) Um médico deseja inter-
nar e assistir um paciente em hospital do qual
não faz parte do corpo clínico, encontrando
resistência da instituição.  Segundo o Código
de Ética Médica, é direito do médico ter tal
conduta desde que:

A) trate-se apenas de um hospital público e não
de hospital privado.

B) trate-se apenas de um hospital público ou
filantrópico se for privado.

C) entre em acordo com a instituição para divi-
dir os honorários médicos com a equipe
médica local.

D) respeite as normas técnicas aprovadas pelo
Conselho Regional de Medicina da pertinen-
te jurisdição.

E) passe a fazer parte imediatamente do corpo
clínico do hospital.

Questão 39) Uma das estratégias de
implementação do modelo assistencial de Vi-
gilância a Saúde no SUS, é a adoção do Pla-
nejamento e Programação Local em Saú-
de, através de técnica que envolve sujeitos
dotados de vontade política para a prática
social.  Segundo este modelo, quem é o pro-
tagonista desta construção social?

A) O usuário do serviço de saúde.

B) O gestor do sistema de saúde.

C) O gerente do sistema de saúde.

D) A equipe médica.

E) A equipe de enfermagem.

Questão 40) Em nosso país, o Siste-
ma de Informação em Saúde é composto por
diferentes subsistemas que produzem gran-
de quantidade de dados referentes a ativida-
des setoriais em saúde. Qual destes subsiste-
mas é originado a partir das informações da
Autorização de Internação Hospitalar (AIH)?

A) SIM – Sistema de Informações sobre Morta-
lidade.

B) SIH – Sistema de Informações Hospitalares.

C) SINAN – Sistema de Informações de Agra-
vos Notificáveis.

D) SIA – Sistema de Informação Ambulatorial.

E) SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional.




