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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 com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo
de VIGILANTE SANITÁRIO, sem repetição ou falha.
b)
1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.
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 deste Processo Seletivo Público 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 Avaliação é de até 04h00min. (quatro
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, 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
Fevereiro/2016
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LÍNGUA PORTUGUESA
_______________________________________________________________________
Texto para as questões 1 e 2:
Poema de circunstância

Onde estão os meus verdes?
Os meus azuis?
O arranha-céu comeu!
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros,
Que mais sei eu...
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus!
Daqui
Do fundo
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas
ressecas.
Para que lhes serviu beberem tanta luz?!
Defronte
À janela onde trabalho...
Mas já estão gestando um monstro de permeio!
Sim, uma grande árvore...
Enquanto há verde,
Pastai, pastai, olhos meus...
Uma grande árvore muito verde... Ah!
Todos os meus olhares são de adeus
Como o último olhar de um condenado!
(Mário Quintana).

1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!"
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque:
A) vive em um mundo de delírios e dinossauros.
B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso.
C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.
D) se percebe preso ao mundo do trabalho.
E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações.
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2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui
sublinhado exerce a função sintática de:
A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) objeto direto.
E) agente da passiva.

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas.
A) bambú - juíz - inflexível.
B) saúde - crêem - gratuíto.
C) caráter - cafézinho - último.
D) heroísmo - insônia - biquíni.
E) órfãos - européia - étnico.

4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte:
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar".
(Fundação Logosófica).

A) há - as.
B) à - às.
C) à - as.
D) a - às.
E) a - as.

5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o.
A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores.
B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos.
C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente.
D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma.
E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas.
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6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das
seguintes alternativas?
A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso.
B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho.
C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região.
D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam.
E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina.

7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente
constituído por:
A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal.
C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal.
D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal.
E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética.

8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro.
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais.
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo?
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma
grande apresentação.
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate.
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9. Observe as frases:
I - __________ candidatos estás te referindo?
II - __________ pratos você mais gosta?
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas?
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital?
V - __________ materiais você tem necessidade?
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa
com correção os espaços em branco das frases acima.
A) A que - De que - Com que - Que - De que.
B) De que - Que - Com que - A que - Que.
C) A que - Que - Que - Que - Que.
D) A que - De que - Que - A que - Que.
E) A quem - Que - De que - Que - Quais.

10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de
Concordância Verbo-nominal.
A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu.
B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.
C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula.
D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim.
E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais.
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MATEMÁTICA
_______________________________________________________________________

11. Considere as proposições:
(
(
(
(

I)
II)
III)
IV)

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S):
A) 4
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

12. Analise a sequência:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima:
A) A sequência está correta, e portanto
B) Há um erro de I para II
C) Há um erro de II para III
D) Há um erro de III para IV
E) Há um erro de IV para V
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA.
-

A)
B) (- )

-

(- )

(- )

C)

-

D) (- )
E) -

14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA.
A) √ √
B) √
C)

√ -√

√
√

√

D) √ √
E)

√
√

15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA:
A) Se x e y são números inteiros e

, então é também um número inteiro.

B) Se x e y são números racionais, então
é um número irracional.
C) Se x e y são números irracionais, então
é também um número irracional.
D) Se x e y são números naturais, então
é também um número natural.
E) Se x e y são números racionais, então
pode ser um número irracional.

16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar
que:
A)
B)
C)
D)
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E)
17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser,
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim,
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está:
A) com um aumento de 10%
B) com um desconto de 6,4%
C) com um desconto de 10%
D) com um aumento de 7,8%
E) com um desconto de 3,7%

18. Resolvendo a expressão √

√

√

√

-

-

obtemos:

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica.
B) um número decimal exato.
C) um número irracional.
D) um número inteiro.
E) um número negativo.

19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo
possui:
A) 15 divisores naturais.
B) 30 divisores inteiros.
C) 60 divisores inteiros.
D) 45 divisores naturais.
E) 80 divisores inteiros.

9

20. Relacione as colunas:
(A)

(

)

(B) ( )

(

)

(C) √ √

(

)√

(

)

√
-

(D) (

√

)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) A - C – D – B.
B) B – A – D – C.
C) A – D – B – C.
D) B – C – A – D.
E) B – A – C – D.
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ESPECÍFICAS
21. Qual a indicação considerada verdadeira referente ao Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional, para a realização dos exames médicos:
A) Admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e
demissional.
B) Admissional e periódico somente.
C) Somente admissional.
D) Admissional, de férias e mudança de função.
E) Admissional, de contratação e clínicos.

22. Doença transmitida por alimento (DTA) é um termo genérico aplicado a uma
síndrome geralmente atribuída por:
I. Náuseas.
II. Vômitos e/ou diarreia.
III. Acompanhada ou não de febre.
IV. Ingestão de alimentos ou água contaminados.
V. Poder ocorrer afecções em outros órgãos, como o rim.

Diante do exposto as afirmativas CORRETAS estão apontadas na alternativa:
A) Somente o item I e V.
B) Somente os itens I e II.
C) Somente o item I.
D) Somente o item III e IV.
E) Todas estão corretas.
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23. As DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos) podem ser causadas por:
I. Bactérias
II. Vírus
III. Parasitas
IV. Substâncias tóxicas
São itens verdadeiros referentes ao questionamento acima os apontados na
alternativa:
A) Somente IV e V.
B) Somente o item I.
C) Somente os itens I e II.
D) Somente o item III.
E) Todos os itens corretos.

24. A autoridade sanitária, respeitando os níveis hierárquicos do SUS no tocante à
ocorrência de surto de DTA, deverá exigir e exercitar investigações, inquéritos e
levantamentos epidemiológicos específicos, sempre que julgar oportuno, visando à
prática da saúde pública. Diante disso:
I. A ocorrência de surtos é de notificação compulsória e normatizada por portarias
especificas, sendo de dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária
ocorrência de surto DTA.
II. A ocorrência de surtos é de notificação compulsória e normatizada por portarias
especificas, sendo dever somente do gestor e dos funcionários do serviço de saúde
da unidade comunicar a aurtoridade sanitária a ocorrência de surto de DTA;
III. A ação de investigação epidemiológica de surto de DTA é de responsabilidade do
órgão municipal de saúde.
IV. A ação de investigação epidemiológica de surto de DTA é de responsabilidade
permanente do órgão estadual de saúde, quando o município não dispuser de
condições para promover a investigação epidemiológica.
V. Sempre que acontecer um surto de DTA deverá comunicar o fato à Secretaria de
Estado da Saúde, que dará apoio a ação de investigação ao surto.
Qual a alternativa que é considerada INCORRETA na execução da gestão:
A) Alternativa V.
B) Alternativa II.
C) Alternativa III.
D) Alternativa IV.
E) Alternativa I.
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25. Com vistas a preservar a Saúde Pública e a qualidade do meio ambiente,
considerando os princípios da biossegurança de empregar medidas técnicas,
administrativas e normativas para prevenir acidentes. Os serviços de saúde são os
responsáveis pelo correto gerenciamento de todos o RSS (Resíduos sólidos de saúde)
por eles gerados, para o cumprimento das medidas legais. Qual a portaria que esse
serviço deve se pautar para coleta, a condicionamento e transporte do RSS.
A) RDC Nº 2.914 de 25/agosto de 2011.
B) RDC Nº 33 de 25/fevereiro de 2013.
C) RDC Nº 306 de 07/dezembro de 2014.
D) RDC Nº 32 de 04/março de 2003.
E) Portaria 2.914 de 07/maio de 2011.

26. A vigilância sanitária é a parcela do poder de policia do estado, destinada a
defesa da saúde, que tem como principal finalidade de impedir que a saúde das
pessoas sejam expostos a riscos no Brasil, qual a lei federal que define a vigilância
sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a
saúde, e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
população e circulação de bens e da prestação de serviço de interesse a saúde.
A) Lei 24.663/2006.
B) Lei 8.142/90.
C) Lei 148/2006.
D) Lei 8.080/90.
E) Lei 9.782/99.

27. A água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de
sistema ou solução, alternativa coletiva ou abastecimento de água, deve ser objeto
de controle e vigilância da qualidade de água.Para isso são adotados as seguintes
definições:
I. Água para consumo humano: água potável destinada a ingestão, preparação e
produção de alimentos e a higiene pessoal, independentemente da sua origem.
II. Água potável: água que atende ao padrão de potabilidade estabelecido em portaria
e que não ofereça riscos à saúde.
III. Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou a combinação
desses, visando atender ao padrão de potabilidade.
IV. Padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por provocar
estímulos sensoriais que não afetam a aceitação para consumo humano, mas que
não necessariamente implicam risco à saúde.
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Quais os itens que são considerados INCORRETOS conforme a portaria 2.914/2011:
A) Somente o item I.
B) Somente o item IV.
C) Somente os itens I e II.
D) Somente o item III.
E) Todos os itens.

28. Referente a lei 6.320/84 que trata sobre a saúde da pessoa e sua família, temos
que prestar atenção em:
I. Toda pessoa tem o direito de obter do serviço de saúde competente, a informação
e/ou a orientação indispensáveis à promoção e defesa da saúde, principalmente a
respeito de doenças transmissíveis e evitáveis.
II. Toda pessoa tem o direito de obter do serviço de saúde competente, a informação
e/ou a orientação indispensáveis à promoção e defesa da saúde, principalmente a
respeito de doenças transmissíveis e evitáveis da dependência de drogas e dos
perigos da poluição e contaminação do ambiente.
III. Toda pessoa tem o direito a proteção da saúde, e é responsável pela promoção e
conservação da sua saúde e a seus dependentes.
IV. Toda pessoa tem o direito a proteção da saúde, e é responsável pela promoção e
conservação da sua saúde e a seus dependentes, para tanto, não é sua obrigação
cumprir normas e medidas preveníveis, ficando somente a cargo dos profissionais
de saúde e autoridade de saúde.
V. Toda pessoa tem o dever de prevenir acidentes que atentem contra a própria saúde
e a de sua família e exceto de terceiros, deixando exclusivamente esses para a
competência das autoridades de saúde.
Referente aos questionamentos discutidos na legislação 6.320/84, quais os itens que
NÃO estão colocados adequadamente.
A) Somente o item V.
B) Somente o item IV.
C) Somente os itens IV e V.
D) Somente o item I.
E) Todos os itens.
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29. Referente aos estabelecimentos de saúde, conforme legislação estadual toda
pessoa poderá instalar ou alterar a destinação e/ou local de estabelecimento de
saúde, no território catarinense, devendo solicitar prévia autorização e registro junto
aos órgãos sanitários estaduais competentes.Para os efeitos da lei 6.320/84, o que
são entendidos como estabelecimentos de saúde?
I. Hospital.
II. Laboratório.
III. Unidade de hemoterapia.
IV. Farmácia.
V. Drogarias.
VI. Posto de medicamento e unidade volante.
VII. Dispensários de medicamentos.
VIII. Distribuidor, representantes, importador e exportador, empresa que exerça direta
ou indiretamente o comércio atacadista de drogas e medicamentos em sua
embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos.
IX. Ambulatório, pronto-socorro e unidade de emergência.
X. Policlínica, consultório médico e odontológico.
XI. Consultório veterinário.
Referente aos itens anteriores, o que você considera VERDADEIRO?
A) Somente os itens I, IX, X.
B) Somente os itens I, II, III, IX, X.
C) Somente os itens I, II, III, IX, X, XI.
D) Somente os itens I, III, IX, X.
E) Todos os itens.

30. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de
qualquer discriminação, visando a igualdade no tratamento e a uma relação mais
pessoal e saudável. Isso está declarado em qual instrumento?
A) Carta promulgada no SUS de 2000.
B) Carta do direito aos usuários da saúde de 2007.
C) Declaração de Alma Ata em 2003.
D) Dicionário de saúde Coletiva e da Família de 2006.
E) Todas estão corretas.

15

31. A Lei Nº 10.674, de 16 de maio de 2004 traz como obrigação para os produtores
de alimentos:
A) Que os produtos alimentícios informem na rotulagem nutricional os seguintes
nutrientes: valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans e sódio.
B) Que os produtos alimentícios informem as declarações de propriedades
comparativas (Conteúdo comparativo): é a INC que compara os níveis do(s)
mesmo(s) nutriente(s) e ou valor energético do alimento objeto da alegação com
o alimento de referência.
C) Que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de
glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca.
D) Que os produtos alimentícios realizem a rotulagem dos alimentos
exclusivamente nos estabelecimentos processadores, habilitados pela
autoridade competente do país de origem, para elaboração ou fracionamento.
E) Que os produtos alimentícios comercializados informem minimamente, a
declaração de valor energético e nutrientes do alimento ou grupo de alimentos.

32. A RDC Nº 306 de 7 de Dezembro de 2004 - dispõe sobre o Regulamento Técnico
para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Sobre esta resolução, leia
atentamente os itens que seguem, coloque nas questões V (verdadeiro) quando a
afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for falsa. Após assinale a
questão que contempla a ordem correta das alternativas.
( ) Segregação - é entendida como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos
intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final. ( ) Manejo consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo
com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos
envolvidos.
( ) A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte
poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos
processos normais de manuseio dos sacos e recipientes.
( ) O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido
da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o
resíduo.
( ) O Grupo B é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
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A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:
A) F, F, V, V, F.
B) V, F, V, F, V.
C) F, V, F, V, F.
D) F, V, V, F, V.
E) V, V, F, V, F.

33. A RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas
para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, sobre esta
resolução, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
I. Barreira técnica consiste no conjunto de medidas comportamentais dos profissionais
de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o
ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas.
II. Desinfecção de nível intermediário consiste no processo físico ou químico que
destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive
micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
III. Desinfecção de alto nível consiste no processo físico ou químico que destrói
microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos
vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.
IV. Processamento de produto para saúde consiste no conjunto de ações relacionadas
à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da
funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e
distribuição para as unidades consumidoras.
V. Produtos para saúde não-críticos consiste em produtos que não entram em contato
com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
Referente aos itens acima as informações CORRETAS está na alternativa:
A) I, III e V.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I e IV.
E) Todas as alternativas estão corretas.

34. A Lei Estadual Nº 6.320 de 20 de dezembro de 1983 dispõe sobre:
A) Dispõe sobre a manipulação de alimentos e bebidas.
B) Dispõe sobre os direitos e deveres básicos da pessoa relacionados com a saúde.
C) Dispõe sobre as normas gerais de saúde e estabelece penalidades.
D) Dispõe sobre a regulamentação para ambientes hospitalares.
E) Dispõe sobre a regulamentação para ambientes escolares.
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35. Referente a RDC N° 216, de 15 de Setembro de 2004, a qual dispõe sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, referente a
esta resolução, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
I. As instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso,
impermeável e lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de
rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos,
dentre outros e não devem transmitir contaminantes aos alimentos.
II. As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As portas da área
de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento
automático. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de
alimentos, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de
vetores e pragas urbanas, exceto o sistema de exaustão. As telas devem ser
removíveis para facilitar a limpeza periódica.
III. As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com
rede de esgoto ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e
as grelhas devem possuir dispositivo que permitam seu fechamento.
IV. A iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização de forma que
as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características
sensoriais dos alimentos. As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos
alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosão e quedas
acidentais.
V. As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos
destinados à higiene pessoal tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro
anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico e toalhas de tecido
para secagem das mãos. Os coletores dos resíduos devem ser dotados de tampa e
acionados sem contato manual.
Referente aos itens acima as informações corretas está na alternativa:
A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) II. IV e V.
E) III, IV e V.
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36. O profissional sanitarista necessita conhecer os conceitos básicos relacionados a
surto. Leia os itens que seguem e relacione - os de acordo com seu significado, após
assinale a ordem correta.
I. Epidemia.
II. Endemia.
III. 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 conforme seu significado está na alternativa:
A) II, III, II, I, III.
B) III, II, I, II, III.
C) I, III, I, II, II.
D) II, I, II, III, I.
E) III, II, II, I, III.

37. No aspecto geral, leia os itens que seguem e assinale o que se pede:
I. 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.
II. 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.
III. 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.
IV. 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.
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V. 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.
Dos itens acima estão incorretos os apontados na alternativa:
A) IV e V.
B) II e IV.
C) I e V.
D) II e III.
E) I e III.

38. Relacionado às ações da Vigilância Sanitária, é INCORRETO afirmar que:
A) Dentre as ações de Vigilância Sanitária, estão ações de fiscalização e autuação
dos responsáveis por práticas que apresentem riscos à saúde individual e
coletiva.
B) É exclusivo a Vigilância Sanitária Estadual situações que requeiram a investigação
de práticas ilegais que comprometam a saúde individual e coletiva.
C) As ações de Vigilância Sanitária caracterizam – se por procedimentos de
orientação,
cadastramento,
inspeção,
investigação,
notificação
e
monitoramento.
D) Englobam ainda como competência da Vigilância Sanitária o atendimento ao
público, deslocamentos, coleta de análises fiscais, podendo realizar apreensão e
inutilização de produtos quando identificado risco a saúde.
E) O profissional sanitário poderá dispor de um kit de inspeção que contempla
todos os itens necessários para a realização das atividades.
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39. Referente ao papel educativo desenvolvido pelos profissionais da Vigilância
Sanitária, leia atentamente as afirmativas abaixo, coloque nas questões V
(verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for falsa.
Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas.
( ) As ações de informação, educação e comunicação em saúde permeiam todo o
trabalho de Vigilância Sanitária. É importante que não apenas os usuários, mas
também os prestadores de serviços sejam orientados e esclarecidos nas suas dúvidas
quanto à maneira de como proceder para disponibilizar à população bens de consumo
e serviços de qualidade, de modo a minimizar e até eliminar os riscos à saúde dos
usuários.
( ) O papel educativo desenvolvido pelos agentes de Vigilância Sanitária é de
fundamental importância social. Portanto, é importante investir no processo de
educação, a fim de instrumentalizar a formação de uma massa crítica que, assim, possa
exercer sua cidadania.
( ) No tocante ao campo específico de atuação da Vigilância Sanitária, é importante
informar mais precisamente o consumidor sobre seus direitos, principalmente com
relação à defesa de sua própria saúde. Só assim ele poderá exigir produtos e serviços
capazes de garantir e preservar sua integridade.
( ) Para que esse papel educativo seja bem desenvolvido não é necessário que os
agentes de vigilância sanitária sejam capacitados para exercer suas atividades
profissionais pois já são capazes de atuar o seu papel.
(
) O binômio educação/vigilância sanitária são atividades que devem ser realizadas
pela secretaria de meio ambiente.
A ordem CORRETA de cima para baixo está na alternativa:
A) V, F, V, F, F.
B) V, V, V, F, F.
C) V, V, V, V, V.
D) F, V, F, V, F.
E) V, F, V, F, V.
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40. Relacionado aos riscos, relacione a primeira coluna de acordo com seu significado
após indique a ordem correta.
I. Riscos ocupacionais.
II. Riscos sociais.
III. Riscos ambientais.
IV. Riscos institucionais.
V. 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.
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