Realização:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SECRETARIA DE SAÚDE

DATA: 22/11/2015
HORÁRIO: das 14 às 18 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA:
01 A 10
LEGISLAÇÃO DO SUS
11 a 20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
21 a 50


O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus - Concurso Público – Edital 01/2015 – Cargo: Técnico em Vigilância Sanitária

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto que se segue e responda as questões de 01 a 10.
Me engana que eu gosto
A nota em que a oposição defende o afastamento de Eduardo Cunha merece o prêmio “Me engana
que eu gosto” de 2015. A aliança nunca esteve tão forte, apesar do surgimento de provas contundentes sobre
o envolvimento do presidente da Câmara no petrolão.
O documento foi divulgado no sábado, para vender a ideia de que PSDB e DEM não sujariam as mãos
em socorro ao correntista suíço. No mesmo dia, representantes dos dois partidos se reuniram com ele
secretamente para tratar do que os une: o impeachment de Dilma Rousseff.
O encontro com Carlos Sampaio e Rodrigo Maia teve efeito tranquilizador para ambas as partes.
Cunha garantiu apoio para ficar onde está, desde que continue a jogar contra o Planalto. Os oposicionistas
também saíram felizes, porque temiam um acordão do peemedebista com o PT.
O resultado da conversa foi uma nota envergonhada, sem qualquer referência a desvios na Petrobras
ou dinheiro na Suíça. O texto diz apenas que o deputado “deve afastar-se do cargo, até mesmo para que
possa exercer, de forma adequada, seu direito constitucional à ampla defesa”. Só faltou agradecer a amizade
e pedir desculpas por qualquer coisa.
Como Cunha já avisou que prefere ficar na cadeira, o efeito prático da nota é nenhum. Mas os tucanos
ganharam um pretexto para enrolar a imprensa e rebater as cobranças de que só pedem providência quando
a denúncia atinge o governo.
O Planalto, por sinal, continua sem reação diante do presidente da Câmara. Na semana passada, dois
ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram visitá-lo em busca de um cessar-fogo. Só
conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a oposição.
No fim do feriado, o clima no governo era de pessimismo. Para auxiliares da presidente, as novas provas
contra Cunha aceleraram a engrenagem do impeachment, e a comissão especial para debater o tema deve
ser instalada já nesta terça.
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FRANCO, Bernardo Mello. Me engana que eu gosto. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/236258me-engana-que-eu-gosto.shtml. Acesso em 13 de outubro de 2015.

01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

há uma oposição de fato ao presidente da Câmara.
tanto a Presidente da República quanto o da Câmara sofrerão impeachment.
tanto a oposição quanto Eduardo Cunha têm um propósito em comum.
há uma crítica explícita ao governo da Presidente da República.
o autor do texto concorda com a postura da oposição.

02. A palavra „peemedebista‟ (linha 09) refere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Edinho Silva.
Rodrigo Maia.
Jaques Wagner.
Eduardo Cunha.
Carlos Sampaio.

03. A palavra „acordão‟ (linha 09) significa no contexto em que aparece:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

acordo grande.
decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior.
acordo imenso.
acordo robusto.
acordo de grandes proporções com fins políticos.

04. A partir do trecho “No mesmo dia, representantes dos dois partidos se reuniram com ele secretamente para
tratar do que os une: o impeachment de Dilma Rousseff” (linhas 05 e 06), julgue os itens abaixo:
I. A vírgula após a palavra „dia‟ se justifica porque a expressão que inicia o período tem valor adverbial e está
deslocada do fim para o início do período;
II. Os dois pontos têm valor explicativo;
III. O pronome „se‟ poderia, também, vir depois da forma verbal „reuniram‟.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

05. Levando-se em conta o trecho da nota do Presidente da Câmara “deve afastar-se do cargo, até mesmo para que
possa exercer, de forma adequada, seu direito constitucional à ampla defesa” (linhas 11 e 12), julgue os itens
abaixo:
I. A expressão „de forma adequada‟ poderia vir depois da forma verbal „possa‟ entre duas vírgulas;
II. O uso do acento grave se justifica porque a palavra „direito‟ exige a preposição „a‟ e o substantivo „defesa‟
admite o artigo feminino singular;
III. O pronome „se‟ poderia estar entre os dois verbos, sem hífen.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

06. A expressão “correntista suíço” (linha 05) refere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Edinho Silva.
Rodrigo Maia.
Jaques Wagner.
Eduardo Cunha.
Carlos Sampaio.

07. A paráfrase para o trecho “Na semana passada, dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram
visitá-lo em busca de um cessar-fogo. Só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a oposição” (linha
17 a 19) que mantém o sentido original e a correção gramatical é:
(A) Jaques Wagner e Edinho Silva, dois ministros petistas foram, na semana passada, visitar o presidente da
Câmara na procura de um cessar-fogo, mas só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a
oposição.
(B) Dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram visitar o presidente da Câmara em busca de
um cessar-fogo, mas só, conseguiram valorizar seu cacife para negociar, na semana passada, com a
oposição.
(C) Dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram, na semana passada, visitar o presidente da
Câmara em busca de um cessar-fogo, mas só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a
oposição.
(D) Jaques Wagner e Edinho Silva só conseguiram, na semana passada, valorizar seu cacife para negociar
com a oposição, indo em busca de um cessar-fogo.
(E) Na semana passada, dois ministros petistas cessaram fogo contra Eduardo Cunha, mas não conseguiram
nada, somente valorizar o passe do presidente da Câmara.
08. A partir do trecho “O resultado da conversa foi uma nota envergonhada, sem qualquer referência a desvios na
Petrobras ou dinheiro na Suíça” (linhas 10 e11), julgue os itens abaixo:
I. O vocábulo „a‟, depois da palavra „referência, deveria ter recebido um acento grave, indicador da crase;
II. Se fosse colocado um artigo plural junto do vocábulo „a‟, antes do substantivo „desvios‟, o sentido seria
diferente do original;
III. Se fosse colocada a preposição „a‟ depois da conjunção „ou‟ o período ficaria gramaticalmente incorreto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.
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09. A partir do título “Me engana que eu gosto”, julgue os itens abaixo:
I. O pronome „me‟, sobretudo em contextos mais formais de escrita, quando inicia uma oração, é usado depois
do verbo, em ênclise;
II. A forma verbal „gosto‟ tende a ser usada com preposição, mas, no contexto do enunciado, torná-lo-ia artificial,
inusual, quase sem sentido;
III. O uso mencionado e justificado em I se explica pelo tom informal do enunciado do título.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

10. Quanto à forma „saíram‟ (linha 09), é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Deveria vir sem acento porque é um ditongo.
Deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona terminada em consoante.
Não deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona.
Não há regra de acentuação para este caso.
Deve vir com acento agudo na forma verbal, especificamente na segunda vogal, por se tratar de um hiato.

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (CF 1988), as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
(A) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para
as atividades assistenciais, sem prejuízo das ações de prevenção, e participação da iniciativa privada,
complementarmente aos serviços públicos.
(B) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e participação da comunidade.
(C) descentralização, com direção única na esfera federal; atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e participação da iniciativa privada,
complementarmente aos serviços públicos.
(D) descentralização, com direção única na esfera federal; atendimento integral, com prioridade para as
atividades assistenciais, sem prejuízo das ações de prevenção, e participação da iniciativa privada,
complementarmente aos serviços públicos.
(E) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para
as atividades assistenciais, sem prejuízo das ações de prevenção, e participação da comunidade.
12. A participação da comunidade na gestão do SUS está estabelecida em legislação federal específica e deverá
acontecer por meio de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Conselho de Saúde.
Conselho Comunitário.
Organizações Não-governamentais.
Ingresso em cooperativas hospitalares.
Gerência extragovernamental.

13. Conforme determina a Lei Federal nº. 8080/1990, NÃO está incluída no campo de atuação do SUS, a execução
de ações em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

saúde do trabalhador.
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
vigilância epidemiológica.
assistência ao desenvolvimento ambientalista de universidades.
vigilância sanitária.

4|Página

Prefeitura Municipal de Bom Jesus - Concurso Público – Edital 01/2015 – Cargo: Técnico em Vigilância Sanitária

14. A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) tem a Estratégia Saúde da Família (ESF) como estratégia
prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS. Para que se efetive tal assertiva,
consideram-se alguns fundamentos, tais como, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estimular a participação popular e o controle social.
Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos.
Valorizar os profissionais, recomendando ações programáticas econômicas e financistas.
Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a
continuidade das ações de saúde.
(E) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de
planejamento e programação.
15. O SUS, a partir da Lei 8.142/90, passou a contar em cada esfera de Governo, com instâncias colegiadas. Uma
delas, a Conferência de Saúde, deve reunir-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de 4 em 4 anos.
anualmente.
de 2 em 2 anos.
de 5 em 5 anos.
de 10 em 10 anos.

16. Em relação à Lei 8.080/1990, assinale a opção CORRETA.
(A) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de Saúde e dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências.
(B) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
(C) É conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde e dispõe sobre os aspectos referentes à implantação
dos postos de saúde em municípios de até 100 mil habitantes e dá outras providências.
(D) É conhecida como Lei Cidadã e trata dos direitos da população em relação ao atendimento de saúde no
Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
(E) Trata dos direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento das equipes de saúde da família e dá
outras providências.
17. Sobre o Decreto N° 7.508/2011, são consideradas portas de entrada do SUS os seguintes serviços, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atenção primária.
atenção de urgência e emergência.
de apoio diagnóstico.
atenção psicossocial.
especiais de acesso aberto.

18. A humanização, como um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde
no SUS, estabelece-se como a construção/ativação de atitudes éticas e políticas.
Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Política Nacional de Humanização (PNH).
I. Entre os seus princípios norteadores destaca-se a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as
práticas de atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de
compromissos/responsabilização;
II. Com a implementação do PNH, serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e
atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco;
III. A PNH tem como uma das metas a gestão participativa dos seus trabalhadores e usuários, não incluindo a
educação permanente aos trabalhadores nas unidades de saúde;
IV. A PNH preconiza que as unidades de saúde garantam informações ao usuário, acompanhamento de pessoas
de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS;
V. A PNH deve fazer parte dos planos estaduais e municipais dos vários governos, independentemente da
aprovação pelos gestores e pelos conselhos de saúde correspondentes.
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Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São corretas apenas as afirmativas I, II e III.
São corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
São corretas apenas as afirmativas I, III e V.
São corretas apenas as afirmativas III, IV e V.
São corretas apenas as afirmativas II e III.

19. Em relação aos princípios constitucionais do SUS, marque a opção CORRETA.
(A) O princípio da universalidade considera a saúde como um “direito de todos e dever do Estado” colocando
como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, sendo considerado até mesmo cláusula pétrea ou
seja, não pode ser retirada da Constituição em nenhuma hipótese, por constituir um direito e garantia
individual.
(B) O princípio da equidade confere ao Estado o dever do “atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” em relação ao acesso que todo e qualquer
cidadão tem direito.
(C) A integralidade está relacionada com o mandamento constitucional de que “saúde é direito de todos”,
previsto no artigo 196 da Constituição. Busca preservar o postulado da isonomia, visto que a própria
Constituição, em dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, institui que “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
(D) Segundo o princípio da participação social, o Sistema Único de Saúde está presente nos três entes
federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - de forma que, o que é da alçada de
abrangência nacional será de responsabilidade do Governo Federal, o que está relacionado à competência
de um Estado deve estar sob responsabilidade do Governo Estadual, e a mesma definição ocorre com um
Município.
(E) Segundo o princípio de descentralização, está prevista no artigo 198, inciso III, a “participação da
comunidade” nas ações e serviços públicos de saúde, atuando na formulação e no controle da execução
destes.
20. A Emenda Constitucional (EC) N° 29, regulamentada pela Lei Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012,
atribui percentuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual e municipal, nas seguintes proporções:
(A) 15% da receita de cada esfera de governo.
(B) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 10% do municipal.
(C) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal do Produto Interno
Bruto (PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% de sua receita, e os municípios, no mínimo,
15%.
(D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 20% do Distrito Federal e 30% do municipal.
(E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os
municípios, 15%.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. Nos termos da Lei n° 8.080/1990, entende-se por vigilância sanitária:
(A) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
(B) Um conjunto de ações de normatização, fiscalização de problemas sanitários e controle das condições de
produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de produtos e máquinas que
apresentam riscos à saúde.
(C) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
(D) Um conjunto de atividades que se destina à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e aos agravos.
(E) Um conjunto de atividades que proporcionam a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas.
22. O Decreto n.º 3.029/1999 aprova o Regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e dá
outras providências. Em conformidade com esse Decreto, a ANVISA é
(A) uma autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da
Saúde.
(B) uma autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério da
Fazenda.
(C) uma autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da
Saúde.
(D) uma autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da
Fazenda.
(E) uma autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do
Meio Ambiente.
23. O Art. 4º do decreto n.º 3.029/1999 incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar
e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Todas as opções abaixo são bens e
produtos submetidos ao controle e à fiscalização sanitária pela ANVISA, EXCETO:
(A) órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições.
(B) equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e
por imagem.
(C) imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados.
(D) produtos hospitalares destinados apenas a desinfecção de alto nível.
(E) cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco.
24. A Portaria nº 1.378/2013 regulamenta as responsabilidades e diretrizes para execução e financiamento das
ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS). Sobre as competências do SNVS, analise as opções abaixo:
I. Coordenar o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (LACEN) nos aspectos relativos à Vigilância
Sanitária;
II. Regular, controlar e fiscalizar os procedimentos, produtos, substâncias e serviços de saúde e de interesse
para a saúde;
III. Coordenar, monitorar e avaliar a estratégia de Vigilância em Saúde sentinela em âmbito hospitalar.
Está(ão) CORRETA(AS):
(A) I apenas.
(B) II e III apenas.
(C) I e II apenas.

(D) I e III apenas.
(E) I, II e III.
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25. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é um programa estabelecido pela Norma
Regulamentadora NR-9. Em relação ao PPRA, assinale a opção CORRETA.
(A) De acordo com a Norma Regulamentadora 9, consideram-se riscos ambientais apenas os agentes
biológicos e químicos existentes nos ambientes de trabalho.
(B) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a
responsabilidade somente do trabalhador.
(C) Consideram-se agentes químicos as temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não
ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.
(D) Os agentes biológicos são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.
(E) A elaboração do mapa de risco dos ambientes laborais é de responsabilidade apenas da vigilância sanitária
do município.
26. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), risco sanitário é a probabilidade que os
produtos e serviços têm de causar efeitos prejudiciais à saúde das pessoas e das coletividades. Assinale a
opção que NÃO corresponde a um Risco Ambiental:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Água (consumo e mananciais hídricos).
Vetores e transmissores de doenças (mosquitos, barbeiro, animais).
Poluição do ar, do solo e de recursos hídricos.
Transporte de produtos perigosos.
Substâncias psicoativas e grupos vulneráveis.

27. Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (NR
6). Em relação aos EPI‟s, assinale a opção CORRETA.
(A) Os óculos de proteção é destinado à proteção de toda face contra respingos de material biológico,
substâncias químicas e partículas.
(B) A empresa deve responsabilizar-se pela higienização e pela manutenção periódica do EPI.
(C) São de responsabilidade apenas da empresa a guarda e a conservação do EPI.
(D) O trabalhador deve providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes,
fluidos e tecidos orgânicos.
(E) O trabalhador é responsável por substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado.
28. São consideradas “medidas preventivas” todas aquelas utilizadas para evitar as doenças e suas consequências.
Assinale a opção que NÃO menciona uma medida de promoção da saúde (primeiro nível):
(A) Educação sanitária.
(B) Habitação adequada.
(C) Alimentação e nutrição adequadas.

(D) Emprego e salário adequados.
(E) Terapia ocupacional.

29. Em conformidade com as definições em epidemiologia, assinale a opção que representa a concentração de
casos de uma mesma doença em determinado local e época, claramente em excesso ao que seria teoricamente
esperado:
(A) Endemia.
(B) Pandemia.
(C) Prevalência

(D) Epidemia.
(E) Incidência.

30. O curso de uma doença não é uniforme no organismo, podendo apresentar enormes variações. Considerando
que as doenças progridem segundo alguns padrões de evolução, numere a coluna da direita de acordo com sua
correspondência com a coluna da esquerda:
1. Doença de evolução aguda, rapidamente fatal.
2. Doença de evolução aguda, clinicamente evidente e com
rápida recuperação na maioria dos casos.
3. Doença que a evolução não alcança o limiar clínico, de
modo que o indivíduo não saberá o ocorrido, salvo se for
submetido a exames laboratoriais.
4. Doença de evolução crônica, que se exterioriza e progride
para o êxito letal após longo período.
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Viroses respiratórias.
Afecções cardiovasculares de cunho
degenerativo.
Raiva.
Hepatite anictérica.
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A opção que representa a sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 – 4 – 1 – 2.
1 – 3 – 2 – 4.
2 – 4 – 1 – 3.
3 – 2 – 1 – 4.
2 – 1 – 4 – 3.

31. A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua Zoonose como “infecção ou doença infecciosa transmissível,
em condições naturais, dos animais vertebrados ao homem”. Sobre as zoonoses, assinale a opção
INCORRETA.
(A) O botulismo é uma doença resultante da ação de toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum.
(B) A infecção humana da leptospirose resulta da exposição direta ou indireta à saliva de animais infectados.
(C) Na cisticercose, o homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da Taenia solium e da Taenia
saginata.
(D) A peste é uma zoonose de roedores que pode infectar outros mamíferos, inclusive o homem.
(E) Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva.
32. As medidas preventivas de interesse sanitário são adotadas quando existem indícios ou evidências suficientes
de que uma irregularidade possa causar danos à saúde. Assinale a opção que NÃO menciona uma medida
sanitária preventiva:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apreensão e inutilização.
Proibição de distribuição, comércio e uso.
Instauração de um Processo Administrativo Sanitário.
Proibição de divulgação (propaganda).
Recolhimento.

33. Os agentes biológicos devem estar presentes no organismo acometido e ter sua responsabilidade casual
comprovada no processo infeccioso. Em relação à cadeia epidemiológica das doenças infecciosas, assinale a
opção que se refere à capacidade de um agente de se instalar no hospedeiro e nele multiplicar-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Antigenicidade.
Imunidade.
Virulência.
Patogenicidade.
Infectividade.

34. Mananciais para abastecimento de água é toda fonte de água utilizada para abastecimento doméstico,
comercial, industrial e outros fins. Uma fonte que escoa na superfície terrestre, compreendendo os córregos,
ribeirões, rios, lagos e reservatórios artificiais é chamada de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Manancial subterrâneo.
Água meteórica.
Aquífero freático.
Manancial superficial.
Bacia hidrográfica.

35. A área da saúde sofre uma profunda influência negativa devido à falta de saneamento básico. Os riscos para a
saúde associados com a água podem ser relacionados às doenças transmitidas por insetos vetores que
necessitam da água em seu ciclo biológico. Todas as opções abaixo apresentam exemplos deste tipo de
doença, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Salmonelose.
Dengue.
Malária.
Febre amarela.
Filariose.
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36. Os micróbios patogênicos e parasitas podem ser transmitidos por meio da água, por isso é importante utilizar
água tratada. Todas as opções abaixo correspondem a cuidados que devem ser tomados com a água, EXCETO:
(A) As paredes e o fundo da caixa d‟água devem ser lavados com água e sabão. Os utensílios, como vassoura,
escova, rodo e pano, devem ser de uso exclusivo.
(B) A caixa d‟água deve estar conservada, tampada, sem rachaduras, vazamentos, infiltrações e
descascamentos.
(C) A caixa d‟água deve ser lavada e desinfetada (higienizada) no mínimo a cada 02 anos.
(D) Os estabelecimentos devem ser abastecidos com água corrente tratada (proveniente do abastecimento
público) ou de sistema alternativo, como poços artesianos.
(E) Os micróbios patogênicos e parasitas podem ser transmitidos por meio da água, por isso é importante
conhecer a qualidade da água que está sendo utilizada.
37. A Portaria nº 2.914/2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade. Em conformidade com a Portaria nº 2.914/2011, a água para
consumo humano é a
(A) água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de
potabilidade.
(B) água com conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros
constituintes considerando as flutuações naturais.
(C) água potável destinada à ingestão, à preparação e à produção de alimentos e à higiene pessoal,
independentemente da sua origem.
(D) água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas.
(E) água que atende ao padrão de potabilidade estabelecido na Portaria nº 2.914/2011 e que não oferece riscos
à saúde.
38. A Portaria nº 2.914/2011 descreve que a água potável deve estar em conformidade com padrão microbiológico.
Na tabela de padrão microbiológico que corresponde ao sistema de distribuição (reservatórios e rede), a água
tratada é analisada quanto à presença de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Salmonela sp e Bacillus cereus.
Coliformes totais e Escherichia coli.
Rotavírus e Clostridium perfringens.
Staphylococcus aureus e Clostridium botulinum.
Coliformes totais e Bacillus cereus.

39. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão que confecciona as regras de fabricação e
comércio de saneantes. Assinale a opção que NÃO menciona um produto saneante:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Soro fisiológico.
Detergente líquido.
Desinfetante.
Água sanitária.
Sabão em pó.

40. A qualidade da operação de coleta e transporte de lixo depende da forma adequada do seu acondicionamento,
armazenamento e da disposição dos recipientes no local, dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza
urbana para a coleta. Sobre esta temática, assinale a opção INCORRETA.
(A) Os sacos plásticos são as embalagens mais adequadas para acondicionar o lixo quando a coleta for
manual.
(B) Para habitações multifamiliares (edifícios de apartamentos ou escritórios), são mais convenientes os
contêineres plásticos padronizados, com rodas e tampa.
(C) Os sacos plásticos a serem utilizados no acondicionamento do lixo domiciliar devem ser de qualquer cor,
com exceção da branca.
(D) Os contêineres dos resíduos dos serviços de saúde devem ser roxos para o transporte do lixo infectante e
de cor marrom para o transporte do lixo comum.
(E) O manuseio dos resíduos radioativos deve ser feito somente com o uso de equipamentos de proteção
individual – EPI – mínimos exigidos.
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41. A Resolução CONAMA nº 275, de 25/4/2001, estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos,
a ser adotado na identificação de coletores e transportadores. Em relação ao resíduo sólido reciclável
PLÁSTICO, assinale o código de cor correspondente:
(A) Azul.
(B) Marron.
(C) Vermelho.

(D) Branco.
(E) Verde.

42. Sobre a Febre de Chikungunya, analise as opções abaixo:
I. É uma doença produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitida por mosquitos do gênero Aedes;
II. Casos de transmissão vertical podem ocorrer no momento do parto de gestantes com o vírus;
III. A enfermidade se caracteriza por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor articular intensa.
Está(ão) CORRETA(AS):
(A) I apenas.
(B) II e III apenas.
(C) I e III apenas.

(D) II apenas.
(E) I, II e III.

43. A doença de chagas é uma antropozoonose de elevada prevalência e expressiva morbimortalidade, bem como
apresenta curso clínico bifásico, composto por uma fase aguda e uma fase crônica. Sobre esta patologia,
assinale a opção CORRETA.
(A) O morador que encontrar o vetor transmissor no domicílio deve esmagar, apertar, bater ou danificar o
inseto.
(B) A transmissão acontece apenas pela picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas. Não há transmissão
de pessoa a pessoa.
(C) A maioria dos indivíduos com infecção por T. cruzi alberga o parasito no sangue, nos tecidos e órgãos
apenas no período de infecção aguda.
(D) A Doença de Chagas Aguda é uma doença de notificação compulsória.
(E) Na fase aguda, o diagnóstico é essencialmente sorológico e deve ser realizado utilizando-se um teste com
elevada sensibilidade e um de alta especificidade.
44. O vetor transmissor da dengue, Aedes aegypti, apresentou rápida expansão devido urbanização acelerada e
deficiências de abastecimento de água e de limpeza urbana. Em relação às ações de controle vetorial, assinale a
opção INCORRETA.
(A) Reforçar a coleta de resíduos sólidos, com destino final adequado, em áreas com altos índices de
infestação.
(B) Assegurar a visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde (ASC) em todos os locais, uma vez que o
proprietário não é responsável pela manutenção e limpeza de terrenos baldios.
(C) Realizar visita domiciliar bimestral em 100% dos imóveis em municípios infestados, em períodos epidêmicos
e não epidêmicos.
(D) Utilizar os agentes biológicos devido ao aumento da resistência do mosquito a vários inseticidas químicos e
os danos causados por estes ao meio ambiente.
(E) Vedar os depósitos de armazenamento de água, com a utilização de capas e tampas.
45. A Resolução RDC nº 216/04 dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação. Em relação ao abastecimento de água e manejo dos resíduos, marque a opção que corresponde
ao tipo de água ideal para ser utilizada na manipulação dos alimentos.
(A) Água salinizada.
(B) Água mineral.
(C) Água potável.

(D) Água destilada.
(E) Água calcificada.

46. A manipulação de alimentos envolve as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte,
distribuição e exposição à venda. Em relação aos manipuladores, assinale a opção INCORRETA.
(A) Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado
para esse fim, não sendo permitido o uso de barba.
(B) Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, comer, manipular
dinheiro, durante o desempenho das atividades.
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(C) Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade,
conservados e limpos.
(D) Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, mensalmente e pode ser usados nas dependências internas
e externas do estabelecimento.
(E) Durante a manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem.
47. A Resolução RDC nº 216/04 dispõe sobre a preparação e a exposição ao consumo do alimento preparado,
assinale a opção CORRETA:
(A) Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das
embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes.
(B) Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem
imediatamente utilizados, podendo ser recongelados.
(C) Para os alimentos congelados, não é recomendado o descongelamento antes do tratamento térmico.
(D) Na área do serviço de alimentação de recebimento de dinheiro, cartões e outros meios de pagamento, os
funcionários responsáveis podem manipular apenas alimentos embalados.
(E) Os utensílios utilizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres, devem ser sempre
descartáveis.
48. No âmbito da atuação do saneamento ambiental, algumas medidas sanitárias são realizadas para a proteção de
matérias-primas e produtos alimentícios. Em relação ao tema, identifique as afirmativas a seguir como
verdadeiras (V) ou falsas (F):
(
(
(

) No processo de irrigação não se deve utilizar águas contaminadas, provenientes de valões de esgoto e de
lagoas poluídas, na irrigação dos vegetais;
) Na adubação, o material proveniente de fossas e de tanques sépticos só deverá ser utilizado como adubo
após ser submetido a tratamento apropriado.
) Na fumigação é necessário evitar que frutas, legumes e hortaliças sejam submetidos à fumigação que
contenha alto teor de produtos tóxicos.

A opção que representa a sequência CORRETA é:
(A) V – F – V.
(B) V – V – V.
(C) F – V – F.

(D) F – F – V.
(E) F – F – F.

49. Nos casos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), a Vigilância Sanitária será acionada para investigar as
causas e, se necessário, providenciar a apreensão dos produtos suspeitos. Assinale a opção que NÃO
corresponde a uma DTA.
(A) Botulismo.
(B) Infecção por rotavírus.
(C) Clostridiose.

(D) Salmonelose.
(E) Leishmaniose Visceral.

50. A Organização Mundial de Saúde menciona que, anualmente, mais de um terço da população adoece devido a
surto de Doenças Transmitidas por Alimentos (DNT); porém, poucos casos são notificados. Sobre investigação
de surtos de DTA, é INCORRETO afirmar:
(A) O surto resultante de Exposição Maciça Comum de curta duração pode ser provocado por acidente com
rede de abastecimento.
(B) O registro do DTA será feito no formulário de “Inquérito Coletivo de Surto de Doença Transmitida por
Alimento”, que se encontra disponível no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
(C) Em surtos de DTA, é necessário verificar a presença de lesões nas mãos ou em qualquer parte descoberta
do corpo dos empregados.
(D) Em suspeitas de febre tifoide, devem ser anotados os alimentos ingeridos por um período de 7 a 21 dias
antes do aparecimento dos sintomas.
(E) Como medida de prevenção e de controle, é importante manter educação continuada dos profissionais
envolvidos no processo de produção e serviços.
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