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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS que contém, 10(dez) questões de Português,

10 (dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de FISCAL SANITÁRIO AUXILIAR, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. Considere as afirmações:
(
(
(

) Todo número real elevado ao expoente 0 (zero) é igual a igual a 1(um).
) (3%)2 = 0,09%
) 0,9999... = 1

Assinale a alternativa correta:
A) F – V – V;
B) V – F – F;
C) V – F – V;
D) F – F – F;
E) V – V – V.
12. Com base nas alternativas:
I)
II)
III)
IV) A

metade de

é

Determine a quantidade de alternativas CORRETAS:
A) 3

B) 0

C) 1

D) 2
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E) 4

13. Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O conjunto dos números irracionais e também conhecido como o conjunto dos
números que NÃO pode ser representado na forma fracionária.
B) Os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas são números
racionais.
C ) Todo número real elevado a um expoente par é sempre um número real não
negativo.
D) Para cada dízima periódica existe uma fração geratriz.
E) considere e dois números naturais, então
e
é também um
número natural.
14. Com base no conjunto dos números reais e suas operações, assinale a afirmativa
CORRETA:

5 = 0,555
9
B) Considere e números reais, então
A)

C) Para todo

,

.

.

D)
E)
15. D. Maria, sentindo algumas dores, consultou com o Dr. “Cura tudo”. O Dr.
receitou um tratamento de 15 dias, com os medicamentos A, B e C. O medicamento
A deve ser ingerido de 4 em 4 horas, o medicamento B a cada 5 horas e o
medicamento C a cada 6 horas. Se D. Maria, iniciou o tratamento tomando os três
medicamentos simultaneamente, então o número de vezes que ela tomará os três
medicamentos juntos durante o tratamento será de:
A) 4 vezes;
B) 7 vezes;
C) 5 vezes;
D) 6 vezes;
E) 9 vezes.
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16. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, respectivamente, entre os
números 12 e 18 é:
A) 36 e 6;
B) 6 e 36;
C) 216 e 2;
D) 216 e 6;
E) 36 e 2.
17. Assinale a alternativa que representa o número

.

A)
B)
C)
D)
E)
18. Na fábrica de suco “Tudo de Bom”, três torneiras, de mesma vazão, abertas
simultaneamente enchem um tanque em 150 minutos. Em quanto tempo, pode-se
encher o mesmo tanque, se abrirmos cinco torneiras, todas de mesma vazão às
anteriores.
A) 250 min;
B) 1h e 30 min;
C) 2 horas;
D) 100 minutos;
E) 2,5 horas;
19. Em uma determinada classe do Colégio “Estudar é bom d+”, apenas

dos

estudantes ficaram em exame final na disciplina de Matemática. Sabendo que a
classe é composta por 48 estudantes, determine a quantidade de alunos que
aprovaram sem a necessidade de exame final.
A) 12 estudantes;
B) 18 estudantes;
C) 20 estudantes;
D) 30 estudantes;
E) 40 estudantes.
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20. Na cidade histórica “Dom Pedro e Carlota Joaquina”, a construção da igreja está
datada no ano de MDCCXLIV. Sendo assim, neste ano de 2014, a igreja está
completando quantos anos?
A) 230
B) 248
C) 270
D) 198
E) 176
_______________________________________________________________________

Específicas:

21. Leia atentamente as afirmativas, coloque nas questões V (verdadeiro) quando a
afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for incorreta. Após assinale a
questão que contempla a ordem CORRETA das alternativas.
( ) Dentre as ações de Vigilância Sanitária, estão ações de fiscalização e autuação dos
responsáveis por práticas que apresentem riscos à saúde individual e coletiva.
( ) É incumbido exclusivamente a Vigilância Sanitária Estadual situações que requeiram
a investigação de práticas ilegais que comprometam a saúde individual e coletiva.
( ) As ações de Vigilância Sanitária caracterizam – se por procedimentos de orientação,
cadastramento, inspeção, investigação, notificação e monitoramento.
( ) Englobam ainda como competência da Vigilância Sanitária o atendimento ao
público, deslocamentos, coleta de análises fiscais, não podendo realizar apreensão
e inutilização de produtos ou seja, realizando a interdição de estabelecimentos e
produtos.
( ) O profissional sanitário poderá dispor de um kit de inspeção que contempla todos
os itens necessários para a realização das atividades, sendo a luva necessária em
casos específicos para coleta de secreções.
A ordem CORRETA das afirmativas de cima para baixo está na alternativa:
A) V, V, F, V, F.
B) V, F, V, F, V.
C) F, V, F, F, V.
D) F, F, V, V, F.
E) V, F, V, F, F.
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22. O profissional sanitarista necessita conhecer os conceitos básicos relacionados a
controle de surtos e agravos a saúde, em nível individual e coletivo. Relacionada a
esta temática, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Quando uma epidemia atinge vários países de diferentes continentes, passa a
ser denominada endemia.
B) Uma infecção diz-se endêmica, numa população quando a infecção é mantida
nessa população sem necessidade de contaminação proveniente do exterior.
C) A endemia difere da epidemia por ser de caráter mais contínuo e restrito a uma
determinada área.
D) Uma endemia pode evoluir para uma epidemia, existindo, nesse caso, uma
doença endemo-epidémica.
E) O termo "endémico" passou a referir-se, de forma mais ajustada, ao grau de
prevalência de uma doença, ou seja, à proporção entre o número total de casos
da doença e o número de indivíduos em risco de à adquirir, numa área
geográfica e temporalmente bem definida.
23. Dentre as ações de investigação sanitária, incluem, com EXCEÇÃO:
A) Ação programática desenvolvida de forma sistemática, com o objetivo de
proceder ao acompanhamento, avaliação e controle da qualidade.
B) Os locais que manipulam ou comercializam alimentos devem possuir aprovação
de projeto, possuir pisos, paredes pintadas, tetos ou forros, janelas e aberturas
de materiais resistentes, impermeáveis, laváveis, sendo as cortinas de panos ou
material lavável.
C) Monitoramento da qualidade da água para consumo humano, monitoramento
da qualidade da água utilizada para o preparo de soluções hemodialíticas,
monitoramento de alimentos.
D) Nos locais que manipulam e servem alimentos o profissional sanitarista poderá
avaliar áreas de disposição final de resíduos, verificação de boas práticas para
serviços de alimentação implantados pelos estabelecimentos.
E) As boas práticas constituem um conjunto de procedimentos utilizados durante
a manipulação, preparo e/ ou fabricação de produtos e devem compor o
Manual de Boas Práticas.
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24. Relacione os itens que seguem de acordo com seu significado, após assinale a
ordem correta.
I.
II.
III.

Epidemia;
Endemia;
Pandemia.

( ) É uma doença localizada em um espaço limitado denominado “faixa endêmica”.
( ) É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou
mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo
cidades e regiões inteiras.
( ) É qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região, não
atingindo nem se espalhando para outras comunidades.
( ) É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e
pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um
surto.
( ) O vírus ebola e outras doenças rapidamente letais como a febre de Lassa, febre de
Vale de Racha, vírus de Marburg, e a febre de hemorragia boliviana são doenças
altamente contagiosas e mortais com o potencial teórico de se espalhar no futuro.
A ordem CORRETA das afirmativas de cima para baixo conforme seu significado está
na alternativa:
A) I, III, I, II, II.
B) III, II, I, II, III.
C) II, III, II, I, III.
D) II, I, II, III, I.
E) III, II, II, I, III.
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25. Todo local onde se prepara alimentos deve ser protegido contra ratos, baratas,
moscas e outros insetos, pois esses animais transportam microrganismos que
contaminam os alimentos e podem causar doenças sérias. Em relação às orientações
referentes ao controle de vetor, é INCORRETO afirmar que:
A) Se for necessário, utilize apenas inseticidas de uso doméstico aprovados pela
vigilância sanitária, ou seja, que passaram por uma avaliação toxicológica, e
sempre de acordo com as informações do fabricante.
B) Os animais domésticos (cães, gatos, aves etc.) também representam risco, por
isso devem ser mantidos longe da cozinha.
C) As lixeiras sempre devem permanecer tampadas, o lixo deve ser removido com
frequência. Isso evita que os animais sejam atraídos para os locais onde são
preparados os alimentos.
D) O botulismo pode aparecer em latas estufadas. Para evitar, adquirir alimentos
de boa procedência, aquecer os alimentos até a fervura, utilizando quando
necessárias latas com pouca amassadura.
E) Lavar bem os utensílios e mãos depois de manipular carne de aves e ovos crus;
cozinhar bem os alimentos; evitar consumo de produtos à base de ovos crus
(como maionese caseira); não utilizar os mesmos utensílios para preparar
alimentos crus e cozidos, pois poderão provocar salmonelose.
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26. Dentre as orientações realizadas nas visitas domiciliares e educação sanitária,
coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso)
quando a afirmação for incorreta. Após assinale a questão que contempla a ordem
correta das alternativas.
( ) Para garantir a conservação dos alimentos, especialistas no assunto definiram uma
faixa de temperatura que ficou conhecida como zona de perigo. Essa faixa
compreende as temperaturas entre 5ºC e 60ºC.
( ) Para um alimento ficar a salvo da contaminação, ele deve ser conservado bem frio –
abaixo de 8ºC – ou bem quente – acima de 40ºC.
( ) A geladeira deverá ser limpa periodicamente, verificando a data de validade dos
produtos armazenados. Ela nunca deve ficar muito cheia de alimentos, e as
prateleiras não devem ser cobertas com panos ou toalhas, para não dificultar a
circulação do ar frio.
( ) Mantenha os alimentos na embalagem original, como os enlatados, ou em
recipientes plásticos, de vidro ou de inox, limpos e fechados, pode –se utilizar
recipientes de alumínio para guardar alimentos.
A ordem CORRETA de cima para baixo das afirmativas está na alternativa:
A) F, V, F, V.
B) F, V, V, V.
C) V, F, V, F.
D) V, F, F, V.
E) F, V, F, F.

14

27. Em relação à análise de boas práticas de fabricação e preparo de produtos é
CORRETO afirmar:
A) A embalagem dos produtos devem ser limpas e íntegras, cuja composição não
confira risco de contaminação ao produto acabado.
B) No rótulo do produto devem constar as informações completas da composição,
seu registro, data de validade, com exceção de produtos de higiene e limpeza
de ambientes.
C) A área de armazenamento dos produtos poderá dispor de prateleiras
impermeáveis, laváveis, com a devida iluminação e ventilação, sendo que os
produtos podem permanecer, rentes à parede.
D) O armazenamento das matérias primas em condições que garantam a proteção
contra contaminação e reduzam ao mínimo os danos, deteriorações e perdas,
sobre os estrados, anexo às paredes.
E) O local deve possuir abundante abastecimento de água potável (fria e/ou
quente), com proteção contra contaminação, sendo seu resíduo com químico,
ou não, podendo ser lançado em rede de esgoto doméstico.
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28. O profissional sanitarista no momento da inspeção de laboratórios e ambientes
de saúde deve analisar se o ambiente dispõe de normas de biossegurança ao
trabalhador e ainda se dispõe de métodos para rastreabilidade em caso de
acidentes. O profissional nesta área no seu cotidiano de trabalho poderá ficar
exposto a alguns riscos ocupacionais. Neste sentido, relacione os itens que seguem
de acordo com seus conceitos:
I.
II.
III.
IV.

Risco ergonômico;
Risco biológico;
Risco químico;
Risco físico.

(

) Relacionado a exposição do trabalhador a determinados microrganismos,
secreções, sem a devida proteção, durante sua jornada de trabalho.
( ) Relacionado ao esforço exagerado e exacerbado solicitado pelo empregador ao
funcionário no desenvolvimento das atividades de trabalho.
( ) Relacionado a exposição do trabalhador a produtos, medicamentos, drogas sem a
devida proteção.
( ) Relacionado a exposição do trabalhador a alterações bruscas de temperatura,
umidade, iluminação durante sua jornada de trabalho.
A ordem CORRETA das afirmativas de cima para baixo está na alternativa:
A) I, II, IV, III.
B) II, I, III, IV.
C) III, I, II, IV.
D) IV, III, I, II.
E) IV, III, II, I.

16

29. A Vigilância Sanitária possui como atribuição o cadastro e manutenção dos
registros de estabelecimentos, serviços e atividades de interesse da saúde. Em
relação ao cadastro coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for
correta e F (falso) quando a afirmação for incorreta. Após assinale a questão que
contempla a ordem CORRETA das alternativas.
( ) O cadastramento das instituições deverá ser realizado pelas equipes de vigilância
sanitária, a partir do levantamento e conhecimento da instalação ou funcionamento
dos referidos estabelecimentos, serviços e atividades, separando-os por território,
cabendo ao município a responsabilidade do cadastro local, municipal e regional.
( ) O cadastro de todos os estabelecimentos e áreas a serem fiscalizadas, é ação
prioritária e indispensável, pois será esse banco de dados que apoiará a elaboração
do plano de ação em Vigilância Sanitária.
( ) Faz-se necessário a integração da Vigilância Sanitária com outros órgãos, dispondo
de um sistema de atendimento às emergências, denúncias e reclamações, com
número de telefone disponível e divulgado para toda comunidade.
( ) Cabe a Vigilância Sanitária Municipal organizar as informações coletadas, para
subsidiar o planejamento e a avaliação das ações, bem como, medir os resultados
das ações desenvolvidas em âmbito do município, do estado e do país.
A ordem CORRETA de cima para baixo das afirmativas está na alternativa:
A) V, V, F, F.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, V, V, F.
E) F, V, F, F.
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30. Dona XX, era uma senhora aposentada que, para aumentar a renda, mantinha
uma venda de comidas em frente de uma clínica, onde servia pequenas porções de
arroz de galinha, maionese de batatas e vatapá. As comidas eram acondicionadas em
caixas plásticas, servidas em embalagens descartáveis, e D. XX lavava as mãos
sempre que podia, mantendo os cabelos sempre bem presos. Certo dia, 12 horas
após o consumo da alimentação, alguns funcionários da clínica apresentaram dores
abdominais, diarreia, náuseas e vômitos, tendo sido atendidos no serviço de prontoatendimento. A vigilância sanitária foi acionada e, diante da história, inspecionou a
venda e coletou amostras da comida, cujo resultado da análise mostrou a presença
de Salmonela sp em um dos pratos. A fim de evitar novas ocorrências, o Agente da
Vigilância Sanitária fez as seguintes orientações a D. XX quanto à prevenção de
Salmonelose. Qual a alternativa CORRETA em relação a Salmonelose:
A) Lavar bem os alimentos crus antes de servi-los.
B) Guardar os alimentos perecíveis na geladeira e prepará-los próximo da hora do
consumo.
C) Evitar tocar os alimentos quando estiver com ferimentos nas mãos, tosse ou
nariz escorrendo.
D) Lavar as mãos antes de preparar os alimentos e usar os equipamentos de
proteção individual.
E) Evitar consumo de produtos à base de ovos crus e cozinhar bem os alimentos.
31. Inúmeras doenças surgem em consequência da falta de saneamento básico e de
higiene. Essas doenças, quando não controladas, podem alastrar - se de forma rápida
e causar epidemias como é o caso da hepatite A. Em relação as medidas de
prevenção a Hepatite A considera-se CORRETA a alternativa:
A) Utilização de revestimentos dos balcões e mesa de granito ou vidro.
B) O uso de telas em áreas rurais.
C) O uso de flúor na água para consumo.
D) A construção de pisos elevados para impedir a entrada da água em período
chuvoso.
E) A lavagem dos alimentos com água limpa antes da ingestão.
32. Para o controle de saúde da população, a vigilância em saúde engloba um
conceito abrangente, onde se inserem três formas de vigilância: epidemiológica,
sanitária e ambiental, as quais englobam medidas gerais e específicas que irão
contribuir para a manutenção da saúde da população. Como medidas gerais
aplicadas na presença de doenças e agravos, deve-se considerar o (a):
A) Promover atividades de educação ambiental.
B) Oferecer e monitorar o saneamento básico.
C) Promover o monitoramento de casos e orientar as comunidades.
D) Todas as alternativas são verdadeiras.
E) Realizar e monitorar quentões de isolamento e a desinfecção concorrente e
terminal em casos de agravos.
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33. Em relação ao papel da vigilância sanitária na inspeção de farmácia, drogarias e
estabelecimentos que comercializam medicamentos é verdadeiro afirmar:
A) Tem a incumbência do Poder de Polícia de fiscalizar e verificar se tais
estabelecimentos estão obedecendo à exigência legal de possuírem, durante
todo o tempo de funcionamento, profissional legalmente habilitado.
B) Licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento das drogarias e farmácias,
bem como o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos.
C) Emitir a Licença Sanitária que atesta que o estabelecimento de interesse à
saúde foi inspecionado e avaliado pela Vigilância Sanitária Municipal e que o
mesmo atende a legislação sanitária vigente, no que tange os fluxos,
procedimentos, responsabilidade técnica, recursos humanos e condições
higiênico sanitárias em geral, sem análise dos aspectos de estrutura física do
local.
D) Exercer fiscalização e controle sobre o meio ambiente e os fatores que
interferem na sua qualidade, abrangendo os processos e ambientes de
trabalho, a habitação e o lazer, a análise do gerenciamento de resíduos
realizado pela instituição ficará sob-responsabilidade de fiscalização da
secretaria do meio ambiente.
E) Autorização para a comercialização de medicamentos manipulados nas
farmácias e drogarias, sem o controle de todas as etapas e processos, da
produção ao uso de bens de capital e de consumo e de prestação de serviços
que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde.
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34. Relacionado às DTAs – doenças transmitidas por alimentos, relacione a primeira
coluna de acordo com seu significado.
I.
II.
III.
IV.

Parasitose;
Infecção alimentar;
Intoxicação alimentar;
Agentes virais causadores das DTAs;

( ) Esta ocorre ao consumir alimentos ou bebidas contaminadas com microrganismos
causadores de doenças, ou patogênicos, que incluem uma variedade de bactérias,
vírus e parasitas.
( ) É a doença causada pela contaminação de parasitas.
( ) Neste agravo incluem a hepatite A.
( ) Este agravo também chamado de gastrintestinal geralmente é o resultado de uma
reação à comida ou à água contaminadas durante o preparo, manipulação ou
armazenamento dos alimentos.
A ordem CORRETA das afirmativas de cima para baixo está na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

II, I, IV, III.
I, III, II, IV.
III, II, I, IV.
II, I, III, IV.
IV, I, III, II.

35. O Sistema Único de Saúde – SUS é considerado mundialmente um sistema que
integra todas as esferas de atendimento ao indivíduo. Neste sentido, assinale a
alternativa que indica em qual nível de complexidade está inserida a Estratégia de
Saúde da Família.
A) Atenção de Média Complexidade.
B) Atenção primária e secundária.
C) Atenção primária.
D) Atenção a Alta Complexidade.
E) Atenção plena.
36. Assinale a alternativa que contempla o conjunto de ações no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, visando sempre à manutenção da saúde.
A)
B)
C)
D)
E)

Perfil Epidemiológico.
Vigilância Sanitária.
Vigilância Epidemiológica.
Diagnóstico populacional.
Vigilância em Saúde.
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37. A poluição é um dos grandes problemas ambientais, que causam sérios agravos á
saúde da população. O lançamento de produtos químicos ou de resíduos no solo
pode resultar em poluição. Desse modo, umas das principais fontes de poluição do
solo são:
A) A não reutilização de resíduos inorgânicos como plásticos, metais entre
outros.
B) Aplicação de produtos agrícolas.
C) Presença de ervas daninhas nas plantações.
D) Aves que se alimentam de frutas e vegetais.
E) Presença de excreta de animais no solo.
38. O controle de fatores endêmicos é muito importante ao município. O dengue é
uma doença infecciosa que pode se apresentar de forma benigna ou grave, cursando
com febre, dores de cabeça, fraqueza generalizada, dores musculares, dentre outros
sintomas. Assim, marque a alternativa INCORRETA sobre essa doença.
A) Os ovos do mosquito são depositados em locais secos e sombreados pelas
fêmeas jovens.
B) É transmitida somente pela picada do mosquito macho que se alimenta de
néctar de plantas, sendo uma das principais medidas de controle é a vacina
contra o dengue disponível somente em clínicas.
C) Atividades de educação em saúde e mobilização social são importantes
medidas de controle para este agravo.
D) É transmitida através do mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo
vírus.
E) A Dengue Clássica é uma forma mais leve da doença e semelhante à gripe.
Geralmente, inicia de uma hora para outra e dura entre 5 a 7 dias.
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39. A Vigilância Sanitária tem o papel de inspecionar, fiscalizar, orientar e quando
necessário realizar a devida atuação a empresa que realiza práticas que não
obedecem às normas sanitárias. Relacione a primeira coluna de acordo com seu
significado após indique a ordem correta.
I.
II.
III.
IV.
V.

Riscos ocupacionais;
Riscos sociais;
Riscos ambientais;
Riscos institucionais;
Riscos iatrogênicos.

( ) Estes decorrem de água (consumo e mananciais hídricos), esgoto, lixo (doméstico,
industrial, hospitalar), vetores e transmissores de doenças (mosquitos, barbeiro,
animais), poluição do ar, do solo e de recursos hídricos, transporte de produtos
perigosos, etc..
( ) Refere-se ao processo de produção, substâncias, intensidades, carga horária, ritmo
e ambiente de trabalho.
( ) Transporte, alimentos, substâncias psicoativas, violências, grupos vulneráveis,
necessidades básicas insatisfeitas.
( ) Decorrentes de tratamento médico e uso de serviços de saúde, medicamentos,
infecção hospitalar, sangue e hemoderivados, radiações ionizantes, tecnologias
médico-sanitárias, procedimentos e serviços de saúde.
( ) Existentes em creches, escolas, clubes, hotéis, motéis, portos, aeroportos,
fronteiras, estações ferroviárias e rodoviárias, salão de beleza, saunas, etc..
A ordem CORRETA de cima para baixo está na alternativa:
A) V, II, III, IV, I.
B) II, I, III, V, IV.
C) I, IV, II, III, V.
D) III, I, II, V, IV.
E) II, III, IV, I, V.
40. Assinale a alternativa que indica o nome da doença que se caracteriza como uma
doença sexualmente transmissível (DST) que se manifesta pela formação de verrugas
no períneo, conhecidas popularmente como crista de galo ou jacaré.
A) Sifilis.
B) Gonorréia.
C) Condiloma acuminado.
D) Herpes.
E) Sarna
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