
FISCAL SANITÁRIO 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
 
01.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 
 
02. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 

 
 
 

04. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é: 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração 
 
05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais: 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
07. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
09. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
 



(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
13. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
 
14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
16. Segundo o Ministério da Saúde, o gerenciamento dos 
resíduos e o tratamento adequado para os resíduos 
biológicos produzidos na área da saúde, são: 
 
(A) incineração, autoclave, tratamento químico, microondas e 
incineração; 
(B) incineração, autoclave e aterro sanitário; 
(C) tratamento químico, lixão e incineração; 
(D) decaimento, incineração e aterro sanitário. 
 
17. Comercializar produtos institucionais e de distribuição 
gratuita cabe a penalidade de: 
 
(A) interdição e  multa; 
(B) cancelamento de licença e multa; 
(C) advertência e proibição de propaganda; 
(D) multa e prestação de serviço a comunidade. 
 

18. Levando em consideração a coleta de amostra fiscal, o 
correto seria: 
 
(A) a coleta de amostra para fins de análise fiscal deverá ser 
realizada mediante lavratura do termo de coleta de amostras e 
do termo de interdição, quando for o caso, dividida em três 
invólucros invioláveis, conservado adequadamente de forma a 
assegurar a sua autenticidade e características originais 
(B) a coleta de amostra para fins de análise fiscal deverá ser 
realizada mediante lavratura do termo de coleta de amostras e 
do termo de multa, quando for o caso, dividida em um 
invólucro inviolável, conservado adequadamente de forma a 
assegurar a sua autenticidade e características originais; 
(C) a coleta de amostra para fins de análise fiscal deverá ser 
realizada mediante lavratura do termo de coleta de amostras e 
do termo de interdição, quando for o caso, dividida em dois 
invólucros invioláveis, conservado adequadamente de forma a 
assegurar a sua autenticidade e características originais; 
(D) a coleta de amostra para fins de análise fiscal deverá ser 
realizada mediante lavratura do termo de coleta de amostras e 
do termo de multa, quando for o caso, dividida em seis 
invólucros invioláveis, conservado adequadamente de forma a 
assegurar a sua autenticidade e características originais. 
 
19. Referindo-se a Resolução CONAMA 237/97, o prazo de 
validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar 
os planos de controle ambiental e terá o prazo de: 
 
(A) no mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo, 8 (oito) anos; 
(B) no mínimo, 2 (dois) anos e, no máximo, 10 (dez) anos;  
(C) no mínimo, 6 (seis) anos e, no máximo, 8 (oito) anos; 
(D) no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 
 
20. Quantos dias deverão no mínimo, ser requerida a 
renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade 
ou empreendimento: 
 
(A) 150 (cento e cinqüenta) dias; 
(B) 120 (cento e vinte) dias; 
(C) 180 (cento e oitenta) dias; 
(D) 30 (trinta) dias. 
 
21. Em visita realizada por uma equipe de Vigilância 
Sanitária em um estabelecimento farmacêutico, 
constatou-se que o mesmo não possui Licença de 
Funcionamento do Órgão Sanitário competente.  
 
Conclui-se que: 
 
(A) ele poderá funcionar desde que tenha um responsável 
técnico (farmacêutico); 
(B) ele não poderá funcionar; 
(C) ele poderá funcionar desde que somente possa realizar 
vendas e realizar procedimentos de emergência; 
(D) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
22. Uma determinada marca de salgados contém em sua 
embalagem figura e informação que faz menção alusiva 
que induz o consumo, exemplo: salgados top one, 
conclui-se que: 
 
(A) não é responsabilidade da Vigilância Sanitária tratar 
desses assuntos; 
(B) não há necessidade de adequar-se desde que não 
implique nas características do produto; 
(C) será efetuado recolhimento do produto e uma Advertência; 
(D) será lavrado multa e interdição. 
 
23. Em um determinado estabelecimento de venda de 
salgados (lanchonete), o/a atendente deverá ter um 
aspecto estético pessoal.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 



(A) deverá ter os cabelos protegidos, barba feita e bigode 
aparado, unhas bem cuidadas e pintadas, não utilizar adornos 
(colares, amuletos, anéis entre outros); 
(B) deverá ter os cabelos protegidos, barba feita e bigode 
aparado, unhas curtas, limpas, sem esmalte ou base, 
maquiagem leve; 
(C) deverá ter cabelos protegidos, maquiagem leve, bigode 
aparado e barba por fazer; 
(D) deverá ter cabelos longos desde que limpo, barba feita e 
bigode aparado, unhas bem cuidadas e esmaltadas. 
 
24. Em um estabelecimento comercial alimentício é 
permitido: 
 
(A) varrer a seco nas áreas de manipulação; 
(B) o reaproveitamento de vasilhames de produtos 
alimentícios no envase de produtos de limpeza; 
(C) usar utensílios como talheres de aço e não de madeira no 
preparo dos alimentos; 
(D) fazer uso de panos para secagem de utensílios e 
equipamentos. 
 
25. Os alimentos perecíveis devem cumprir os seguintes 
critérios de temperatura: 
  
(A) congelados: -18°C com tolerância até -12°C; resfriados: 
6 a 10°C conforme especificação do fabricante; refrigerados: 
até 6°C com tolerância a 7°C. 
(B) congelados: -18°C com tolerância até -8°C;     resfriados: 
6 a 8°C conforme especificação do fabricante;      
refrigerados: até 4°C com tolerância a 7°C. 
(C) congelados: -12°C com tolerância até -10;      resfriados: 
6 a 12°C conforme especificação do fabricante;     
refrigerados: até 6°C com tolerância a 8°C. 
(D) congelados: -14°C com tolerância até -12ºC;     
resfriados: 2 a 10°C conforme especificação do fabricante;     
refrigerados: até 4°C com tolerância a 6°C. 
 
26. Sabe–se que é de extrema necessidade à saúde, a boa 
qualidade da água consumida pela população. Esta por 
sua vez, segue padrões de potabilidade e são fiscalizadas 
pela Vigilância Sanitária. Qual é a Portaria que determina 
estes parâmetros? 
(A) Portaria do Ministério da Saúde n° 510 de 26 de março de 
2004; 
(B) Portaria do Ministério da Saúde n° 518 de 25 de março de 
2004; 
(C) Portaria do Ministério da Saúde n° 512 de 26 de março de 
2004; 
(D) Portaria do Ministério da Saúde n° 518 de 26 de março de 
2006. 
 
27. Referente à Portaria 585/2005 que aprovou a NR-32, 
qual o significado da sigla PGRSS? 
 
(A) Programa de Gerência e Resíduos de Serviço Sanitário; 
(B) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde; 
(C) Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde e 
Segurados; 
(D) Plano de Gerenciamento de Riscos a Serviço de 
Segurança.  
 
28. Parágrafo 1° do artigo 127 da lei 10.083/98. Nos casos 
em que a infração exigir a ação pronta da autoridade 
sanitária para proteção da saúde pública, as penalidades 
de _____________, _______________ e de 
_______________, deverão ser aplicadas de imediato sem 
prejuízo de outras, eventualmente cabíveis. É correto 
afirmar: 
 
Escolha a questão que completa as lacunas do texto 
acima: 
 

(A) multa, interdição e inutilização; 
(B) interdição multa e inutilização; 
(C) apreensão, interdição e multa; 
(D) apreensão, interdição e inutilização. 
  
29. Com relação ao artigo 47 da Lei 10.083/98, podemos 
afirmar que as amostras grátis distribuídas pelos 
estabelecimentos industriais de produtos farmacêuticos 
deverão ser dirigidas exclusivamente a _________, 
__________,  __________ e a propaganda desses produtos 
deverá restringir-se a sua identidade, qualidade e 
indicação de uso.  
 
Escolha a questão que completa as lacunas do texto 
acima: 
 
(A) médicos, dentistas, biólogos; 
(B) cirurgiões-dentistas, médicos, enfermeiros; 
(C) médicos, cirurgiões-dentistas, médicos veterinários; 
(D) médicos veterinários, médicos, biólogos. 
 
30. Com relação ao artigo 100 da Lei 10.083/98, o Laudo 
Analítico Condenatório deverá ser considerado definitivo, 
quando da não apresentação da defesa ou da solicitação 
de perícia de contra prova pelo responsável ou detentor, 
no prazo de: 
 
(A) 10 dias; 
(B) 15 dias; 
(C) 05 dias; 
(D) 30 dias.  
 
31. Realizando vistoria na área de manipulação de 
alimentos no setor de Clínica Médica, deverá o Fiscal 
Sanitário determinar a coleta de amostras de cada 
alimento. Responda abaixo, a quantidade de cada amostra 
de alimento e o tempo em que essas amostras deverão 
ficar armazenadas: 
 
(A) 2 amostras por 24hs; 
(B) 3 amostras por 72hs; 
(C) 3 amostras por 90hs; 
(D) 2 amostras por 122hs.  
 
32. Qual o documento necessário para realizar uma 
atividade em espaço confinado, segundo a NR-33? 
 
(A) PPRPS; 
(B) PCMSO; 
(C) ASO; 
(D) PT. 
 
33. O Balanço anual de substâncias psicoativas e outras 
substâncias, deverão ser entregues até: 
 
A) o dia 20 de janeiro do ano seguinte; 
B) o dia 31 de março do ano seguinte; 
C) o dia 31 de janeiro do ano seguinte; 
D) o dia 31 de dezembro do ano seguinte. 
 
34. Qual das alternativas abaixo corresponde à Lei que 
deu origem às Normas Regulamentadoras de Segurança 
do Trabalho: 
 
(A) Lei nº 3212/85; 
(B) Lei nº 5893/92; 
(C) Lei nº 6514/77; 
(D) Lei nº 6515/72. 
 
 
 
 
 



35. Na Lei nº 10.083/98 - Código Sanitário do Estado de 
São Paulo, em seu artigo 115, prevê que a penalidade de 
interdição deverá ser aplicada de imediato, sempre que o 
risco à saúde da população o justificar, e terá três 
modalidades. São elas: 
 
(A) cautelar, por tempo determinado e definitiva; 
(B) cautelar, por tempo de 30 dias, ou definitiva; 
(C) por tempo indeterminado, cautelar ou definitiva; 
(D) multa e prestação de serviço à comunidade. 
 

INFORMÁTICA 
 

36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa? 
 
(A) Microsoft Word 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa? 
 
(A) Microsoft Windows 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, 
digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual 
valor será retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 35 
(B) 0 
(C)15 
(D)29 
 
39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, 
conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do 
Desktop, deve-se clicar em qual aba?   
 

 
 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Área de trabalho 
 
40 – Escolha a alternativa INCORRETA. 
 
(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação 
condicional, onde com base em condições é possível formatar 
dados e células. 
(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações por ordem crescente e decrescente. 
(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem 
duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por 
Categoria. 
(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações somente por ordem crescente. 

 
 
 
 
 


