
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - Você recebeu do fiscal de sala o seguinte material:
 a) Este Caderno de Questões com os enunciados das 35 (trinta e cinco) questões objetivas, divididas nas seguintes 

sessões disciplinas: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 12
Raciocínio Lógico 08
Conhecimentos Específicos 15

 b) 01 (uma) Folha de Respostas, destinada à marcação das respostas das questões objetivas formuladas na prova, a 
ser entregue ao fiscal de sala ao final.

 c) 01 (uma) Folha de Anotação de Gabarito.
2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 

Cartão de Informação. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal de sala. 
3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, com caneta esferográfica de 

tinta na cor preta ou azul.
4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de 

Respostas somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 -  Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 

da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 

(E); Só uma delas responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO 
compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua 
e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, 
procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que descumprir o item 9.17 do Edital, destacando-se: 
 a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais no Concurso Público;
 b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
 c) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) 

armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.), quer seja na sala da prova objetiva ou nas dependências do local 
designado para prestar a prova;

 d) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova objetiva, as autoridades 
presentes ou candidatos;

 e) afastar-se da sala ou do local de prova, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
 f) ausentar-se da sala da prova objetiva, a qualquer tempo, portando a folha de respostas da prova objetiva, o caderno de 

questões, celulares ou quaisquer equipamentos eletrônicos;
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 

no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Em nenhuma hipótese será permitido anotar o gabarito em papel diferente da Folha de Anotação de Gabarito fornecida 

pela FAIBC.
12 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos, após o último candidato 

terminar a respectiva prova.
13 - Quando terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 

LISTA DE PRESENÇA.
14 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto inferior do sua Folha de Respostas.

“ É melhor tentar e falhar do que nunca ter tentado.”

Fiscal Sanitarista

Prefeitura Municipal de Guapimirim/RJ
 Edital nº 01/2012

Prefeitura 
Municipal de 
Guapimirim
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LINGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01
Identifique entre as opções abaixo a figura de linguagem utilizada em: “  O Cupido acertou-o mais uma vez”.

(A) Comparação.
(B) Metáfora.
(C) Metonímia.
(D) Pleonasmo
(E) Antítese.

QUESTÃO 02
Analise o item que apresenta grafia correta em todas as palavras.

(A)agonizar, analizar, utilizar, banalizar.
(B) quizer, puzer, quizesse, puzesse.
(C) guaxe, caixa, trouxa, pistaxe. 
(D) gorjeta, rabugice, estagiário, rabugento.
(E) descrição, represenção, condição, submição. 

QUESTÃO 03
Assinale o item correto em relação ao emprego dos porquês.

(A) Quero saber porque seu pai negou-se a explicar o porquê da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(B) Quero saber por  quê seu pai negou-se a explicar o porque da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(C) Quero saber porquê seu pai negou-se a explicar o por  quê da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(D) Quero saber por  que seu pai negou-se a explicar o porque  da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.
(E) Quero saber por  que  seu pai negou-se a explicar o porquê da ausência de  sua mãe na  reunião de pais.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas pelo mesmo processo utilizado na formação de: 
engarrafar, consumo e burocracia.

(A) desalmado, sobra e automóvel.
(B) imperdoável, compra e cacarejar.
(C) arvoredo, sol e desleal.
(D) alinhamento, barato e custear.
(E) embarcação, contrapor e endurecer.

QUESTÃO 05
Preencha corretamente cada  lacuna com a forma adequada do verbo indicado entre parênteses.

I. Se ________ aplicado, passarás. (Ser)
II. Se ________ aplicado, aprenderias facilmente. (Ser)
III. Caso ________ aplicado aprenderás facilmente. (Ser)
IV.  ________ estudioso quando eras criança? Eu fui! (Ser)

(A) foi, for, seja, Fores.
(B) foste, fosse, sejas, Foi.
(C) fores, fosses, sejas, Foste.
(D) fores, for, seja, Foste
(E) for, fosses, sejas, Foi.
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QUESTÃO 06

Folhetim
             Chico Buarque

Se acaso me quiseres,
Sou dessas mulheres
Que só dizem “sim!”,
Por uma coisa à toa,
Uma noitada boa,
Um cinema, um botequim.

E, se tiveres renda
Aceito uma prenda,
Qualquer coisa assim,
Como uma pedra falsa,
Um sonho de valsa
Ou um corte de cetim.

E eu te farei as vontades.
Direi meias verdades
Sempre à meia luz.
E te farei, vaidoso, supor
Que é o maior e que me possuis.

Mas na manhã seguinte
Não conta até vinte:
Te afasta de mim,
Pois já não vales nada,
És página virada,
Descartada do meu folhetim.

Os verbos grifados na letra da música estão no tempo apresentado em:

(A) Pretérito mais que perfeito do Indicativo
(B) Presente do Subjuntivo.
(C) Pretérito Perfeito do Indicativo
(D) Futuro do Subjuntivo.
(E) Pretérito Imperfeito do Indicativo.

QUESTÃO 07
Assinale entre as alternativas abaixo aquela em que o termo destacado não exerce função de adjetivo.

(A) Um cego se aproximou e pediu uma ajuda.
(B) Um homem cego pedia esmolas pelas ruas.
(C) Ela é cega de nascença.
(D) A menina cega chorava a falta do pai.
(E) Ficou cego após um acidente e não podia mais ver as fores vermelhas.
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QUESTÃO 08
Com seu deslumbrante vestido azul, corria entre as flores perfumadas, admirando o azul do céu.

Considere as palavras destacadas acima. Elas são respectivamente:

(A) substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo.
(B) adjetivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo,
(C) adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo
(D) substantivo, substantivo adjetivo, adjetivo, adjetivo,
(E) adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo,

TEXTO PARA QUESTÕES 09,10 e 11:

PAUSA
                                Mário Quintana

1. Quando pouso os óculos sobre a mesa para uma pausa na leitura de coisas feitas, ou na feitura de minhas próprias 
coisas, surpreendo-me a indagar com que se parecem os óculos sobre a mesa.

2. Com algum inseto de grandes olhos e negras e longas pernas ou antenas?
3. Com algum ciclista tombado?
4. Não, nada disso me contenta ainda. Com que se parecem mesmo?
5. E sinto que, enquanto eu não puder captar a sua implícita imagem-poema, a inquietação perdurará.
6. E, enquanto o meu Sancho Pança, cheio de si e de senso comum, declara ao meu Dom Quixote que uns óculos sobre 

a mesa, além de parecerem apenas uns óculos sobre a mesa, são de fato, um par de óculos sobre a mesa, fico a pensar 
qual dos dois – Dom Quixote ou Sancho? – vive uma vida mais intensa e, portanto mais verdadeira…

7. E paira no ar o eterno mistério dessa necessidade da recriação das coisas em imagens, para terem mais vida, e da 
vida em poesia, para ser mais vivida.

8. Esse enigma, eu o passo a ti, pobre leitor.
9. E agora?
10. Por enquanto, ante a atual insolubilidade da coisa, só me resta citar o terrível dilema de Stechetti:
    “Io sonno um poeta o sonno um imbecile?”
11. Alternativa, aliás, extensiva ao leitor de poesia…
12. A verdade é que a minha atroz função não é resolver e sim propor enigmas, fazer o leitor pensar e não pensar por ele.
13. E daí?
14.  – Mas o melhor – pondera-me, com a sua voz pausada, o meu Sancho Pança –, o melhor é repor depressa os óculos no nariz.

A vaca e o hipogrifo.© by Elena Quintana. São Paulo, Globo.

QUESTÃO 09
A respeito do texto é correto afirmar que Mário Quintana, nesta obra, reflete sobre:

(A) A atuação dos personagens da novela Dom Quixote.
(B) Suas atividades de escritor e de leitor.
(C) A função dos óculos.
(D) Com que parecem os óculos.
(E) Um poema de Dom Quixote.
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QUESTÃO 10
Analise as afirmativas a respeito do texto “Pausa”.

I. O autor se questiona se escrever e ler poesias não são uma grande perda de tempo.
II. O autor se compara a um grande inseto, de olhos enormes.
III. O autor divulga que interrompe a criação de suas obras ao pousar os óculos sobre a mesa.
IV. O autor expressa que interrompe a leitura de obras de outros autores ao pousar os óculos sobre a mesa.

Estão corretas.

(A) Somente I e II.
(B) Somente I, III e IV.
(C) somente II, III e IV.
(D) Somente I e IV.
(E) somente I e III.

QUESTÃO 11
Considerando que Dom Quixote e Sancho Pança são personagens da novela Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, 
escritor espanhol do século XVI. As duas personagens representam os dois lados da alma e do comportamento de todo 
ser humano: Dom Quixote é o símbolo do idealismo,do sonho, da imaginação, do espírito de aventura; Sancho Pança; 
do realismo, do espírito prático, dos interesses imediatos...

É correto que no sexto parágrafo do texto, Mário Quintana compara Dom Quixote a:

(A) um par de óculos.
(B) a uma poesia.
(C) seu senso comum.
(D) seu senso poético.
(E) Sancho Pança.

QUESTÃO 12
“Classifique a seguinte oração: Seu receio era que chovesse”.

(A) Oração Coordenada Assindética.
(B) Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
(C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.
(D) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
(E) Oração Subordinada Adjetiva.

RACIOCINIO LOGICO

QUESTÃO 13
Num cone equilátero o perímetro da base mede 8 πcm. Qual a medida da sua geratriz?

(A) 8 dm
(B) 8 πcm
(C) 0,08 m
(D) 0,08 πm
(E) 4 cm
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QUESTÃO 14
Assinale a alternativa correta: polígono é uma curva fechada:

(A) Simples cujos lados são segmentos colineares quando consecutivos
(B) Simples cujos lados são segmentos consecutivos sucessivos
(C) Simples cujos lados são segmentos consecutivos e não colineares quando sucessivos
(D) Simples cujos lados são segmentos consecutivos e colineares quando sucessivos
(E) Que mede no máximo 360 graus

QUESTÃO 15
Dos conjuntos abaixo, aquele que tem como elementos, exatamente, dois divisores de 18 e três múltiplos de 18 é:

(A) {1, 2, 3, 18, 36}
(B) {1, 18, 36, 180}
(C) {2, 36, 72, 180}
(D) {2, 9, 18, 36, 180}
(E) {0, 1, 18, 36, 180}

QUESTÃO 16
A idade de um filho é 1/4 da idade de seu pai. Entretanto, há cinco anos a idade do filhoera 1/7 da idade do pai. A soma 
das idades é:

(A) (5 2)2

(B) 5 2
(C) 50
(D) ( 2 5 )2

(E) 5( 2 )2

QUESTÃO 17
Se a média harmônica de n números reais e positivos é o inverso da média aritmética dos inversos desse número.
O produto entre a média harmônica e a média modal dos números 3 e 8, é:

(A) 11/24
(B) 24/11
(C) 11/48
(D) 48/11
(E)  Não podemos determinar

QUESTÃO 18
Um trapézio não retângulo de bases 2 cm e 7 cm e lados não paralelos com 3 cm e 4 cm,tem altura:

(A)2,0 cm
(B)2,2 cm
(C)2,4 cm
(D)2,6 cm
(E)2,8 cm
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QUESTÃO 19
Ao mexer num baú, uma pessoa encontrou 4 camisas pretas, 3 blusas brancas e uma calça amarela. Quantas peças, no 
mínimo, devem ser retiradas para termos certeza que teremos, pelo menos, uma peça preta e uma calça   

(A) 04
(B) 05
(C) 06
(D) 07
(E) 08

QUESTÃO 20

O conjunto da solução 2

5
1 1 1

x x x
x x x

−
− =

+ − −
   é:

(A){1}
(B){1, 3}
(C){3}
(D){-1, -3}
(E)ø

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
De acordo com  a Lei Orgânica de Guapimirim estão corretas as proposições expressas em:

I. O município de Guapimirim se obriga a assegurar as pessoas portadoras de qualquer deficiência, a plena inserção na vida 
econômica e social e o total desenvolvimento de suas potencialidades, assegurando a todos uma qualidade de vida compatível 
com a atividade humana, a educação especializada, serviços de saúde, trabalho, esporte e lazer, sem qualquer limite de idade.  

II. A Mata Atlântica, a área de proteção ambiental e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e as áreas de recursos 
hídricos protegidos pelo artigo 25, nos seus itens e parágrafos da Lei Orgânica do Município constituem área cujo 
desenvolvimento será submetido por esta mesma Lei. 

III. O Governo Municipal é constituído pelos Poderes Legislativo e Executivo, dependentes e harmônicos entre si.    
IV. Compete ao Município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, transporte coletivo urbano e 

intramunicipal, que terá caráter essencial. 
V. É de competência do Município, de acordo com a Lei, fixar tarifas de serviços públicos, inclusive dos serviços de taxis.

(A) Somente em II, III e IV
(B) Somente em I, III e IV
(C) Somente em I e IV
(D) Somente em I, IV e V
(E) Somente em IV e V

QUESTÃO 22 
O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composto de Vereadores eleitos para cada legislatura pelo 
sistema proporcional, entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto 
na forma da legislação. De acordo com o artigo 20 da Lei Orgânica de Guapamirim o número de Vereadores da Câmara 
Municipal obedecerá sempre no que couber o artigo 29, inciso IV, da Constituição Federal. 
No que concerne ao assunto abordado, está correta a relação habitantes/vereadores exposta em:

(A) até 25.000 habitantes - 11 Vereadores;
(B) de 25.001 a 50.000 habitantes - 18 Vereadores;
(C) de 75.001 a 100.000 habitantes - 15 Vereadores;
(D) de 100.001 a 1.000.000 de habitantes - 20 Vereadores;
(E)  mais de 5.000.000 de habitantes – 35 Vereadores.
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QUESTÃO 23
A Lei Orgânica de Guapimirim proclama, em seu Art. 94 o que é assegurado aos servidores públicos do Município. 
Assinale o item INCORRETO em relação a esses benefícios (direitos).

(A) remuneração inferior, igual ou superior ao salário-mínimo normalmente fixado, inclusive para os que percebam variável, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(B)  remuneração do trabalho noturno, superior à do diurno, de acordo com a legislação;
(C) direito de grave, exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal;
(D) licença especial para os adotantes, nos termos fixados em lei;
(E) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

QUESTÃO 24
No âmbito da Política da Saúde do Município de Guapimirim é correto afirmar:

(A) As ações de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita excepcionalmente através de serviços 
públicos municipais.

(B) É vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Poder 
Público, exceto se contratados com terceiros.

(C) As instituições privadas estarão impedidas de participar, de forma suplementar, do Sistema Único de Saúde, 
(D) O Município, no âmbito de sua competência, incentivará medidas de proteção à saúde dos cidadãos não fumantes em 

escolas, restaurantes, hospitais, transportes coletivos, repartições públicas, cinemas, teatro e demais estabelecimentos 
de grande afluência de público.

(E) Os recursos financeiros do SUS serão administrados através do Conselho Municipal de Saúde instituído pela Lei específica.

QUESTÃO 25
O DIREITO À SAÚDE

 A saúde é um direito constitucionalmente assegurado a todos, inerente à vida, bem maior do homem, portanto 
o Estado tem o dever de prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
 Segundo César Luiz Pasold, “O direito à saúde é um dos direitos fundamentais cujo reconhecimento em nível 
de norma positivada nem sempre se faz.”
 A Constituição Federal de 1988 foi a primeira constituição brasileira a positivar o direito a saúde como direito 
fundamental.
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia declarado, antes do advento da Constituição Federal de 1988, 
que o direito à saúde é um direito fundamental do homem. 
             (...)

Marcelo Dealtry Turra e Carlos Côrtes Vieira Lopes

Analise as proposições a respeito do assunto abordado acima e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

(  ) O direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF, pressupõe que o Estado deve garantir apenas serviços públicos de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

(  ) Não se pode considerar a saúde de forma isolada das condições que cercam o indivíduo e a coletividade. 
(  ) É necessário deixar claro que problemas como: as desigualdades sociais, erradicação da pobreza e a melhoria do 

modo de vida, devem ter uma atenção dissociada dos problemas relacionados à saúde pública, são dois problemas 
distintos que merecem projetos próprios. 

( ) O direito à saúde, não pode pretender garantir ao indivíduo a melhoria de sua renda, de sua moradia, de sua 
alimentação, educação. Esses fatores são determinantes para o bem estar físico, mental e social do cidadão, mas não 
estão a cargo do setor saúde. 

(  ) O direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF pressupõe a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças e outros agravos.

A sequência correta encontrada é:

 (A)F-F-V-V-V
(B)F-V-F-V-V
(C)V-V-F-V-V
(D)F-V-F-F-V
(E)V-V-F-F-V
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QUESTÃO 26
As primeiras intervenções estatais no campo da prevenção e controle de doenças, desenvolvidas sob bases científicas 
modernas, datam do início do século _____   e foram orientadas pelo avanço da era _________________ e pela 
descoberta dos ciclos epidemiológicos de algumas doenças infecciosas e parasitárias. Essas intervenções consistiram 
na organização de grandes campanhas sanitárias com vistas ao controle de doenças que comprometiam a atividade 
econômica, a exemplo da_____________________________. 

Completa corretamente a sentença.

(A) XIV, bacteriológica, febre amarela, peste e varíola.
(B) XX, industrial, febre amarela, AIDS e varíola.
(C) XIX, bacteriológica, febre amarela, peste e varíola.
(D) XX, bacteriológica, dengue, câncer e varíola.
(E) XX, bacteriológica, febre amarela, peste e varíola.

QUESTÃO 27
Doenças crônicas atingem quase um terço da população brasileira

Diabetes, hipertensão, câncer, problemas de coluna e reumatismo estão entre as doenças crônicas que acometiam 52,6 
milhões de brasileiros – ou 29,9% da população – em 2003, dos quais 22,1 milhões eram homens e 30,5 milhões, 
mulheres. No total, 9,7 milhões de pessoas tinham três ou mais doenças crônicas. No mesmo ano, 43,2 milhões eram 
associados a algum Plano de Saúde. Essas foram algumas das informações detectadas pelo Suplemento de Saúde da 
PNAD 2003, do IBGE, que visitou mais de 133 mil domicílios e entrevistou 384,8 mil pessoas.

                                                               http://www.ibge.gov.br

Sobre as principais doenças que atingem a população brasileira, assinale o item correto.

(A) A Aids é uma doença recente e que ainda não possui uma cura definitiva. É provocada pelo vírus conhecido como 
HIV que é transmitido através de várias formas: relações sexuais, compartilhamento de seringas, contato com 
sangue contaminado etc. Embora não haja cura, o soropositivo pode levar uma vida normal tomando um coquetel 
de remédios que controla a presença do vírus no organismo.

(B) A Dengue é provocada pela picada do mosquito Aedes Aegypti. Foi considerada doença epidêmica na década de 
1970, fazendo milhares de vítimas fatais no Brasil. É uma doença que cresce na época do inverno, pois o mosquito 
precisa da umidade e de água parada para depositar os ovos. 

(C) A cólera é uma doença típica de regiões que sofrem problemas de inundações. A sujeira que corre para os esgotos 
ajuda no aumento de casos da doença. A região sudeste do Brasil é a que mais sofre com este problema. 

(D) A Hanseníase é causada por um vírus conhecida como Mycobacterium leprae. Esta doença causa lesões, 
principalmente nos sistema nervoso do paciente.

(E) Já foram registrados e estudados mais de seis tipos de hepatites virais. O contágio pode ocorrer através do contato 
com sangue contaminado ou relações sexuais sem uso de preservativo. O vírus se instala no pâncreas do doente e 
pode se manifestar muitos anos depois, quando a doença já está num estágio avançado. 

QUESTÃO 28
Sobre as características clínicas e epidemiológicas da Dengue, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O Agente etiológico é um vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae.
(B) OS Vetores são mosquitos do gênero Aedes. A espécie Aedes aegypti  e Aedes albopictus  são as mais importantes 

na transmissão da doença  no Brasil.
(C) O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no ser humano, e 

outro extrínseco, que ocorre no vetor.
(D) A susceptibilidade ao vírus da dengue é universal. A imunidade é permanente para um mesmo sorotipo (homóloga). 

Entretanto, a imunidade cruzada (heteróloga) existe temporariamente.
(E)  No mosquito, após um repasto de sangue infectado, o vírus vai se localizar nas glândulas salivares da fêmea do 

mosquito, onde se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação.
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QUESTÃO 29
A Organização Mundial da Saúde definiu um critério de classificação das formas de FHD, em quatro categorias, de 
acordo com o grau de gravidade. Em qual desses graus se desenvolve o sintoma de “colapso circulatório com pulso 
fraco e rápido, diminuição da pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria e inquietação.”

 (A) Grau I.
(B) Grau II.
(C) Grau III.
(D) Grau IV.
(E) Em nenhum desses, já que os sintomas apresentados não se aplicam à Dengue.

QUESTÃO 30
 São medidas importantes que podem e devem ser utilizadas com a finalidade de impedir ou diminuir o risco de 
transmissão de uma doença. Consistem, portanto, em um conjunto de atividades, no sentido de proteger uma população, 
da ocorrência ou da evolução de um fenômeno desfavorável à saúde. (FORATTINI, 1992).
 Os seus objetivos são: evitar a introdução de doenças, controlar e/ou evitar o aparecimento de novos casos de 
doenças já existentes, em uma região, e diminuir os efeitos da doença, quando esta não pode ser evitada. 

A definição acima faz referência à:

(A) Medidas gerais de vigilância sanitária.
(B) Medidas gerais de policiamento.
(C) Medidas gerais de erradicação.
(D) Medidas gerais de profilaxia.
(E) Medidas gerais de saúde pública.

QUESTÃO 31
Em relação aos cuidados com a água utilizada no estabelecimento a ANVISA orienta:

(A) Use somente água potável para o preparo dos alimentos, para fazer o gelo qualquer água pode ser utilizada, já que 
a temperatura pela qual passa a água no processo de solidificação elimina os germes.

(B) A caixa d’água deve ser lavada e desinfetada (higienizada) no mínimo a cada 12 meses.
(C) Os estabelecimentos devem ser abastecidos com água corrente tratada (proveniente do abastecimento
público) ou de sistema alternativo, como poços artesianos.
(D) Os estabelecimentos devem ser abastecidos com água corrente tratada, proveniente, exclusivamente, do abastecimento 

público.
(E) Para lavar e desinfetar a caixa d’água, basta deixar que toda a água contida na mesma seja usada (deixar secar 

totalmente), depois é só encher-la novamente.

QUESTÃO 32
Sobre o lixo, higiene de quem manipula os alimentos e outros assuntos relacionados à limpeza do ambiente, a Cartilha 
sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação- ANVISA, também dá algumas orientações, sobre elas é INCORRETO 
o que se afirma.

(A) Retire sempre o lixo para fora da área de preparo de alimentos em sacos bem fechados.
(B) O uniforme deve ser trocado diariamente, pois ele deve estar sempre limpo e conservado.
(C) Não se devem usar brincos, pulseiras, anéis, aliança, colares, relógio e maquiagem quando se trabalha diretamente 

na confecção de alimentos.
(D) Na cozinha não deve haver nenhum tipo de lixeira.
(E) o funcionário que trabalha com alimentos deve participar de cursos de capacitação em higiene pessoal, manipulação 

higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos.



Pag. 11FISCAL SANITARISTA

Prefeitura Municipal de Guapimirim                                                 CONCURSO PÚBLICO-2012

QUESTÃO 33
De acordo com texto do Regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de 
fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, aprovado pela Portaria 326/97 da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a DESINFECÇÃO é definida:

Desinfecção: é a redução, através de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de microorganismos no 
prédio, instalações, maquinários e utensílios, a um nível que não origine contaminação do alimento que será elaborado.

(A) “é a redução, através de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de microorganismos no prédio, 
instalações, maquinários e utensílios, a um nível que não origine contaminação do alimento que será elaborado”.

(B)” é destruir os germes de um local.”
(C)” Conjunto dos métodos capazes de proteger o organismo contra os germes patogênicos; esterilização.”
(D)” é o conjunto de medidas que permitem manter um ser vivo ou um meio inerte isento de bactérias”.
(E)” presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica, química ou física que sejam considerados 

nocivos ou não para saúde humana”.

QUESTÃO 34
Tendo como base Portaria 326/97 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, analise as afirmativas abaixo.

I. Os veículos de transporte de alimentos devem possuir Certificado de Vistoria, de acordo com o Código Sanitário vigente.
II. É permitido transportar, conjuntamente com os alimentos, pessoas e animais, no entanto estes devem ficar em área 

oposta à destinada aos alimentos.
III. É permitido o transporte concomitante de matéria-prima ou produtos alimentícios crus com alimentos prontos para 

o consumo, se os primeiros apresentarem risco de contaminação para esses últimos.
IV. Os alimentos perecíveis devem ser transportados em veículo aberto, favorecendo a ventilação.

Estão corretas:

(A)Somente I e III
(B) Somente  I eIV
(C) Somente  I
(D) Somente IV
(E) Somente II e IV

QUESTÃO 35
Relacione as colunas de acordo com as normas que conduzem o campo de atuação da Vigilância Sanitária.

1) Produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária
2) Serviços de Saúde submetidos ao controle e fiscalização sanitária
3) Regulação Sanitária Internacional
4) Vigilância Sanitária de Ambientes

(   ) Normalização e controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras garantindo proteção à saúde do viajante, dos 
meios de transporte e dos serviços submetidos a vigilância sanitária.

(   ) Refere-se ao controle e normatização da prestação de serviços voltados para a atenção  ambulatorial.
(   ) Refere-se ao conjunto de elementos naturais e daqueles que resultam da construção humana e suas relações. 
(    ) Refere-se ao controle e normatização de bens de consumo, que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

A sequência correta encontrada é:

(A) 3-4-1-2
(B) 3-2-1-4
(C) 2-3-1-4
(D) 1-3-2-4
(E)  3-2-4-1






