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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  Agente de Vigilância Sanitária 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 Internet: www.institutomachadodeassis.com.br Telefone: (86) 3303-3146 E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com  

A B C D 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 
 

  CARGO: 
 Leia atentamente as instruções abaixo.  01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  

 a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática  Conhec. Específicos 
  15 05 20 

      02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: TARDE 

Exemplo: A B A D 
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AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 
A exploração descontrolada de recursos naturais é prática comum no Brasil, herança dos 1 

tempos coloniais.  Florestas, rios, recursos minerais, o que puder ser extraído e usufruído, da forma 2 
mais barata e rápida, com certeza é. Esse é um lado da moeda. O cultural, histórico, do capitalismo 3 
predatório que se estabeleceu no país. O outro lado é político. Tem relação com o coronelismo, o 4 
chamado voto de cabresto, sistema de manutenção do poder em mãos de famílias tradicionais 5 
abastadas que se implantou de maneira informal há séculos e pressupõe a perpetuação da 6 
dependência das populações que habitam regiões mais áridas e menos urbanizadas. Em outras 7 
palavras, a busca de garantia dos resultados nas urnas fez com que os problemas resultantes da seca 8 
não fossem eficientemente enfrentados. 9 

Os fenômenos recentes podem, assim, ser interpretados como resultantes de duas linhas de 10 
mudanças estruturais. Uma, econômica, tem a ver com a percepção de que os recursos naturais são 11 
finitos, não se pode explorar um ambiente indefinidamente e as consequências dos atos daqueles que 12 
vão com sede demais ao pote atingem a todos. O caso do petróleo é um ícone nesse sentido e pode 13 
perfeitamente ser aplicado à água. 14 

A outra linha de interpretação é política, tem relação com a democratização do país. O acesso à 15 
informação e sua decodificação, especialmente por agentes de organizações não-governamentais 16 
(ONGs), além da maior abrangência do sistema educacional, estão gradualmente revelando às pessoas 17 
que elas têm direitos e instituições para defendê-las. Ainda não se pode afirmar que ninguém mais crê 18 
que um dia o sertão vá virar mar e o mar virar sertão, como preconizava o beato Antônio Conselheiro. 19 
Porém o número de crédulos e ingênuos, sem dúvida, vem diminuindo. As ações governamentais e as 20 
organizações sociais, em todas as esferas, multiplicam-se. O resultado está diante dos olhos. Assim 21 
como a desertificação, a tomada de consciência é um processo sem retorno, mas ainda há muito por 22 
fazer para que o cenário de Vidas Secas, romance de Graciliano Ramos, seja somente coisa de romance 23 
mesmo. 24 

 
MARIANA JERY 

 
    

    [ 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Segundo o texto, no Brasil,  
 

A) por pura ganância dos capitalistas, as populações 
carentes são as únicas a sofrer os impactos da 
depredação ambiental.  

B) por se tratar de um problema sem consequências 
imediatas e graves, o combate à seca não interessa aos 
políticos de modo geral.   

C) mesmo nas regiões mais áridas, já não há mais pessoas 
que acreditem em coronéis ou em previsões absurdas, 
como as do beato Antônio Conselheiro. 

D) no que se refere à exploração desenfreada dos recursos 
minerais, já existe uma tomada de consciência por parte 
da população, fruto de mudanças estruturais tanto 
econômicas quanto políticas. 

 
02)  Recebe acentuação gráfica pelo mesmo princípio de 

“usufruído” (L.2) a palavra da alternativa: 
 

A) “além” (L.17). 
B) “dependência” (L.7). 
C) “rápida” (L.3). 
D) “país” (L.15). 

 
03) Marque a alternativa em que todas as palavras estejam 

separadas corretamente. 
 

A) “na-tu-ra-is” (L.1) - “ma-ne-i-ra” (L.6) - “PA-ís” (L.4). 
B) “u-su-fru-í-do” (L.2) - “Con-se-lhei-ro” (L.19) -  “á-gua” 

(L.14). 
C) “lin-ha” (L.15) - “con-se-qu-ên-cias” (L.12) - “per-pe-

tua-ção” (L.6). 
D) “di-mi-nuin-do” (L.20) - “Du-as” (L.10) - “pro-ce-sso” 

(L.22).  
 
04) Sobre a oração “há séculos” (L.6), pode-se afirmar: 

 
A) Possui sujeito indeterminado 
B) O núcleo do predicado é um nome. 
C) O sujeito é inexistente 
D) O predicado é verbo-nominal. 
 
05) A alternativa em que o termo transcrito em negrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 
 
A) “A exploração descontrolada de recursos naturais...” 

(L.1). 
B) “...um ambiente indefinidamente e as consequências” 

(L.12). 
C) “A outra linha de interpretação” (L.15) 
D) “Assim como a desertificação” (L.21/22). 

06) No último parágrafo, o termo “preconizava”, no 
fragmento “como preconizava o beato Antônio 
Conselheiro” (L.19), significa; 

 
A) mentia 
B) convencia 
C) alarmava 
D) profetizava 
 
07) Há equivalência entre o termo e ideia que ele denota 

em: 
 
A) “em outras palavras” (L.7/8) - retificação. 
B) “como” (L.22) - comparação. 
C) “assim” (L.10) - conclusão. 
D) “além” (L. 17) - exclusão. 
 
08) A alternativa em que o termo transcrito tem função de 

advérbio é: 
 
A) “barata” (L.3). 
B) “no país” (L.4). 
C) “de cabresto” (L.5). 
D) “sem retorno” (L.22). 
 
09) As palavras “cultural” (L.3), “dia” (L.19) e “beato” (L.19) 

são respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 
C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 
 
10) Sobre o papel fonológico, é correto afirmar; 
 A) Na palavra “herança” (L.1), o encontro “-he” constitui 

exemplo de dígrafo. 
B) Na palavra “decodificação” (L.16), o  /o/ é vogal, 

enquanto no vocábulo “que” (L.18), o /u/ é semivogal. 
C) Na palavra “histórico” (L.3), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 
D) A palavra “estão” (L.17) recebe acento por ser oxítona. 
 
11) O vocábulo “O”, destacado,  em  "O que puder ser 

extraído” (L.2), tem o mesmo valor morfológico que a 
palavra da alternativa: 

 
A) “sua” (L.16) 
B) “o”, em, “O outro lado é político (L.4). 
C) “ainda” (L.22). 
D) “Esse” (L.3). 
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12) A alternativa que apresenta justificativa correta para a 
acentuação da palavra “cenário” (L.23) é: 

 
A) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

crescente. 
B) Por ser uma palavra terminada em hiato. 
C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

decrescente. 
D) Por ser palavra proparoxítona. 
 
13) Analise os itens a seguir:  

 
I. “Porém o número de crédulos e ingênuos, sem dúvida, 

vem diminuindo.” (L.20). 
II. “...mas ainda há muito por fazer” (L.22/23). 
 
Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, 
estabelecem, respectivamente, as relações de: 
 
A) conclusão e adição. 
B) explicação e oposição. 
C) oposição e oposição. 
D) alternância e acréscimo. 

 
14) Na escrita, as sílabas são formadas a partir de letras ou 

de grupos de letras que representam os fonemas na 
cadeia sonora em que se inserem. Do ponto de vista 
fonético, os grupos de letras encontrados na palavra 
“pressupõe” (L.6) são classificados como:  

 
A) Apenas encontros consonantais 
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 
C) Apenas dígrafos 
D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

 
15) Sobre os elementos linguísticos presentes no texto, é 

correto afirmar: 
 

A) Na oração “A exploração descontrolada de recursos 
naturais é prática comum no Brasil” (L.1), há como 
núcleo do predicado um verbo. 

B) “séculos”, em “há séculos” (L.6), muda de função 
sintática se houver a substituição do verbo  haver  por 
existir. 

C) “recentes”, em “os fenômenos recentes” (L.10), 
classifica-se como advérbio, denotando a ideia de 
tempo. 

D) Na oração, “ninguém mais crê...” (L.18), o verbo crer, se 
colocado no plural, flexiona-se com a acentuação gráfica 
da mesma forma do verbo ter, como em “elas têm 
direitos” (L.18). 

 

 
 
 
                                                    

Área Livre 
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 16) A seguir, encontramos cinco alternativas apresentando vários números naturais, assinale aquela que contém apenas números ímpares:  A) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0; B) 0, 3, 7, 18, 17, 23, 33, 48; C) 1.333, 14.544, 1.000,001, 2.432.928.219,  D) 1, 101, 1.001, 1.111.111, 123.456.789.101.123;  17) Paulo nasceu no dia 27 de maio de 1943, se Paulo tinha 59 anos no ano de 2002, quantos anos ele terá no ano de 2033?  A) 79 anos B) 83 anos C) 90 anos D) 99 anos  18) Após a consulta, um médico receitou 20 comprimidos para um paciente tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Se seguir a recomendação médica, em quantos dias o paciente terminará a medicação?  A) 5 dias B) 2 dias C) 4 dias D) 7 dias  19) Julgue as afirmativas a seguir e em seguida marque a alternativa correta: 

 (  ) Pertencem ao conjunto dos naturais os números inteiros positivos, incluindo o zero.  (   ) O conjunto dos número naturais é representado pela letra N maiúscula. (    ) 6 é o sucessor de 5.  (    ) 20 é antecessor de 19. (   ) Como todo número natural tem um sucessor, dizemos que o conjunto N é finito.  (   ) O conjunto dos números naturais maiores que 5 é infinito: {6, 7, 8, 9, ...}   A) V, V, V, F, F, F; B) V, V, F, V, F, V; C) F, F, V, F, V, F. D) F, V, F, V, F, F;  20) Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Com base nesta informação, marque a alternativa INCORRETA:  A) O número 5040 é divisível por 2; B) O número 234 é divisível por 3; C) O número 5050 é divisível por 5; D) O número 1024 é divisível por 10; 

   
  
 
 
                                                 

 MATEMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
Cálculos  
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21) O âmbito de aplicação das boas práticas para serviços de alimentação contempla os seguintes estabelecimentos, exceto:  A) Bancos de leite humano; restaurantes; pastelarias. B) Bufês; confeitarias; cozinhas industriais. C) Cantinas; padarias; delicatéssens. D) Cozinhas institucionais; comissárias; lanchonetes.  22) A respeito dos requisitos exigidos para a edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios para alcançar as boas práticas de serviços de alimentação, está correto:  A) É desnecessária a separação física entre as diferentes atividades, pois essa estratégia facilita o deslocamento de pessoal e produtos.  B) Piso, paredes e teto devem possuir revestimento áspero, impermeável e lavável. C) As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento manual. D) O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não comum a outros usos.  23) Assinale a alternativa incorreta sobre a higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios relacionados às boas práticas de serviços de alimentação:  A) As operações de higienização devem ser realizadas 

por funcionários comprovadamente capacitados. 
B) A área de preparação do alimento deve ser 

higienizada na manhã do dia seguinte da atividade 
realizada. 

C) Deve-se registrar quando não ocorrer limpeza e/ou 
desinfecção das instalações e equipamentos. 

D) Não se devem utilizar substâncias odorizantes e/ou 
desodorantes, em quaisquer das suas formas, nas 
áreas de preparação e armazenamento de alimentos. 

 24) Os manipuladores que apresentarem lesões ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem:  A) Reforçar a utilização de equipamentos de proteção individual. B) Ser monitorados constantemente por um encarregado, o qual reforça os cuidados a serem tomados na manipulação. C) Ser afastados da atividade de preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. D) Ser transferidos para atividades diferentes, podendo-se manter função em outra etapa da fabricação de alimentos. 

   
 
 
   25) “Medicamento similar a um produto de referência ou 

inovador, que se pretende ser com este 
intercambiável, geralmente produzido após a 
expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 
outros direitos de exclusividade, comprovada a sua 
eficácia, segurança e qualidade” define: 

 
A) Medicamento Similar. 
B) Bioequivalência. 
C) Produto Farmacêutico Intercambiável. 
D) Medicamento Genérico. 
 
26) Sobre o registro geral no Ministério da Saúde de 

medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e 
correlatos, cosméticos e saneantes, assinale a 
alternativa incorreta: 

 
A) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

define o prazo para renovação do registro dos 
produtos por um tempo não superior a dez anos. 

B) Os produtos dietéticos possuem validade do registro 
de cinco anos. 

C) O registro será concedido no prazo máximo de 
noventa dias a contar da data de entrega do 
requerimento. 

D) Qualquer modificação de fórmula e composição dos 
elementos de um produto dependerá de autorização 
prévia do Ministério da Saúde. 

 
27) Os produtos com fins dietéticos só serão registrados 

se constituírem-se de certos elementos, portanto, 
assinale a alternativa incorreta sobre sua constituição 
permitida: 

 
A) Produtos naturais, ainda que não considerados 

alimentos habituais, contendo nutrimentos ou 
adicionados deles. 

B) Complementos alimentares contendo vitaminas, 
minerais ou outros nutrimentos. 

C) Alimentos artificiais modificados em sua composição 
ou características. 

D) Produtos minerais ou orgânicos, puros ou associados, 
em condições de contribuir para a elaboração de 
regimes especiais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                               QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) A fiscalização pela Vigilância Sanitária abrange 
qualquer medicamento, droga, insumo farmacêutico e 
correlato, cosmético e saneante. Assinale a alternativa 
incorreta quanto às competências da Vigilância 
Sanitária nesse contexto: 

 
A) Não é de sua competência a fiscalização de 

propaganda dos produtos e das marcas, por qualquer 
meio de comunicação. 

B) Fiscalizar, inclusive, os produtos dispensados de 
registro. 

C) Fiscalizar os estabelecimentos de fabricação, 
distribuição, armazenamento e venda. 

D) Fiscalizar os veículos destinados ao transporte dos 
produtos. 

 
29) Segundo o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, pacientes não considerados em estado crítico são:  A) Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal). B) Pacientes recém-operados. C) Pacientes queimados. D) Pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.  30) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) dos hospitais deve contemplar ações relativas a, exceto:  A) Capacitação do quadro de funcionários e profissionais 

da instituição, sobre a prevenção de infecções 
hospitalares. 

B) Uso racional de antimicrobianos, germicidas e 
materiais médico-hospitalares. 

C) Adequação, implementação e supervisão das normas 
e rotinas técnico-operacionais, prevenindo as 
infecções hospitalares. 

D)  Implantação de um Sistema de Vigilância Sanitária 
das Infecções Hospitalares. 

 31)  A Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, 
do Ministério da Saúde, compete diversas funções. 
Dentre elas, assinale a alternativa correta: 

 
A) Identificar serviços estaduais e hospitalares para o 

estabelecimento de padrões técnicos de referência 
municipal. 

B) Estabelecer sistema nacional de informações sobre 
infecção hospitalar na área de Vigilância Sanitária. 

C) Apoiar a descentralização das ações de prevenção e 
controle de infecção hospitalar. 

D) Acompanhar, avaliar e arquivar os indicadores 
epidemiológicos de infecção hospitalar. 

32) A Resolução que dispõe sobre as medidas para a 
redução da ocorrência de infecções por micobactérias 
de crescimento rápido em serviços de saúde aplica-se 
aos seguintes serviços, EXCETO: 

 
A) Instrumental óptico utilizado nos procedimentos 

endoscópicos para acesso às cavidades corporais por 
orifícios naturais. 

B) Cirurgias por videoscopias com penetração de pele. 
C) Cirurgias abdominais e pélvicas convencionais. 
D) Cirurgias plásticas com auxílio de ópticas, como 

mamoplastia e lipoaspiração. 
 
33)  Sobre métodos de prevenção da infecção por 

micobactérias de crescimento rápido, segundo 
Resolução vigente, é INCORRETO: 

 
A) Realizar esterilização química por imersão, 

utilizando agentes esterelizantes líquidos para o 
instrumental cirúrgico. 

B) É proibido o processamento de instrumental 
cirúrgico e produtos para saúde fora do Centro de 
Material e Esterilização, salvo quando realizado por 
empresas terceirizadas. 

C) O ciclo flash das autoclaves a vácuo não pode ser 
utilizado como rotina para o processamento do 
instrumental cirúrgico. 

D) Cada etapa do processamento do instrumental 
cirúrgico deve seguir um Procedimento Operacional 
Padrão, elaborado com base em referencial 
científico. 

 
34)  Para que um estabelecimento privado obtenha 

licença sanitária, para executar serviços de vacinação 
humana, deve executar diversas exigências, dentre 
elas: 

 
A) Apresentar parecer favorável emitido pela Vigilância 

Sanitária, responsável pelo Programa Nacional de 
Imunizações na região. 

B) Dispor de instalações físicas adequadas, devendo 
contar com, no mínimo, recepção e sala de 
imunização. 

C) Apresentar Termo de Responsabilidade Técnica, 
devidamente preenchido e assinado, perante a 
autoridade sanitária local, pelo enfermeiro 
Responsável Técnico pelo estabelecimento. 

D) Dispor de equipamentos para controle de 
temperatura, conforme padrões estabelecidos pela 
Fundação Nacional de Saúde. 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                                                Página | 10  

 
CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

35)  Não compete aos estabelecimentos privados de vacinação humana: 
 A) Manter prontuário individual, com registro de todas as vacinas aplicadas, acessível aos usuários e autoridades sanitárias. B) Fornecer doses vacinais ao serviço público de saúde. C) Monitorar e registrar diariamente a temperatura dos equipamentos destinados ao armazenamento de vacinas. D) Manter no estabelecimento os documentos que comprovem a origem das vacinas, acessíveis à autoridade sanitária.  36)  Sabendo-se dos direitos e deveres das Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal sobre estabelecimentos privados de vacinação humana, assinale a alternativa correta: 
 A) Devem realizar supervisão técnica nos estabelecimentos e informar ao órgão competente de vigilância epidemiológica as situações que justifiquem sua intervenção. B) As atividades de supervisão técnica substituem as ações de fiscalização e inspeção da vigilância sanitária. C) É proibido, sob hipótese alguma, fornecer vacinas do Calendário de Vacinação Oficial aos estabelecimentos privados. D) É permitido fornecer vacinas do Calendário de Vacinação Oficial aos estabelecimentos privados, na hipótese de relevante interesse para a saúde pública, mas assegurando-se que se mantenham gratuitas.  37)  Segundo o Regulamento Técnico para a proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, a definição “todos os novos tipos de práticas que envolvam exposições médicas devem ser previamente justificadas antes de serem adotadas em geral” cabe a:  A) Limitação de Doses Individuais. B) Justificação da Exposição Individual. C) Justificação Genérica. D) Otimização da Proteção Radiológica.  38)  É proibida toda exposição ao raio-x que não possa ser justificada. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta sobre a permissão a essa exposição:  A) Não é permitido como objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins. B) São liberados sem restrição exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais. C) Não é permitido para fins de pesquisa biomédica, exceto quando estiver de acordo com a Declaração de Helsinque. D) Não são permitidos exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando houver justificativa no contexto clínico. 

39)  Sobre as doses de raio-x e sua limitação individual, 
existem valores que representam a dose efetiva ou a 
dose equivalente. Os limites de dose devem: 

 
A) Incidir sobre o indivíduo, considerando a totalidade 

das exposições decorrentes de todas as práticas a 
que ele possa estar exposto. 

B) Ser considerados como uma fronteira entre o 
“seguro” e o “perigoso”. 

C) Ser utilizados como objetivo nos projetos de 
blindagem. 

D) Se aplicar às exposições médicas. 
 
40)  Exposições ocupacionais na radiologia e 

radiodiagnóstico devem ser controladas de modo que 
os valores dos limites estabelecidos de exposição ao 
raio-x não sejam excedidos. Com isso, assinale a 
alternativa incorreta: 

 
A) Mulheres grávidas devem notificar essa condição ao 

titular do serviço tão logo seja constatada. 
B) Para estudantes com idades entre 16 e 18 anos, em 

estágio de treinamento profissional, as exposições 
devem ser controladas. 

C) Menores de 18 anos podem trabalhar com raio-x 
diagnóstico. 

D) É proibida a exposição ocupacional de menores de 
16 anos. 

  


