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Cargo: Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária –Área 
II- Produtos 
  
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir e responda as questões.  

 
“Trabalhador não é máquina” 

 
(Domênico e Masi)  

 
“A vida de um desempregado é horrível, porque na 

nossa sociedade tudo depende do trabalho: salário, contatos 
profissionais, prestígio e (quando se é católico) até o resgate 
do pecado original e o bilhete de ingresso para o paraíso. 
Portanto, se falta o trabalho, falta tudo.  

Mas, corre-se o risco de que o problema do 
desemprego coloque em segundo plano o problema de quem 
tem um emprego. Com uma freqüência sempre maior, a vida 
do trabalhador é transformada num inferno, porque as 
organizações das empresas se preocupam em multiplicar a 
quantidade de produtos, mas não dão a mínima para a 
felicidade de quem os produz.” 
 
01. Quanto à tipologia textual, este texto é:  
a) Descritivo  
b) Narrativo  
c) Epistolar  
d) Argumentativo  
 
02. O tempo verbal predominante no texto é:  
a) O presente  
b) O passado  
c) O futuro  
d) O modo infinitivo pessoal  
 
03. As conjunções grafadas são, respectivamente:  
“Portanto, se falta o trabalho, falta tudo.” 
“Mas, corre-se o risco de que o problema do desemprego.”  
a) Adversativa e conformativa  
b) Conclusiva e adversativa  
c) Concessiva e causal  
d) Adversativa e conclusiva  
 
04. Identifique a alternativa que preenche adequadamente as 
lacunas:  
Jorge Ossani explicou para Moacir Scliar __________ os 
pivetes roubam: praticam crimes __________ gostam dos 
mesmos alimentos e brinquedos que as outras crianças. 
Entretanto, nem todos concordam com esse __________ da 
delinquência juvenil. __________ será que muitas crianças se 
transformam em pivetes?  
a) Porque – por que – porquê – Porque  
b) Por que – porque – porque – Porque  
c) Por que – porque – porquê – Por que  
d) Por que – porquê – porquê – Porque  
 
05. Assinale a alternativa que completa corretamente as 
frases a seguir:  
I) Os gritos chegaram até __________.  
II) Entre você e __________ há uma grande diferença.  
III) Entregou as fotografias para __________ selecioná-las.  
IV) Para __________, é difícil estudar à noite.  
V) Deixaram a louça para __________ lavar.  
a) Mim – mim – eu – mim – eu  
b) Eu – eu – mim – mim – eu  
c) Eu – mim – eu – eu – eu  
d) Mim – eu – eu – eu – mim  
 
 

06. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretas quanto 
à acentuação:  
a) Viúva – bisavó – pátio – sací.  
b) Refém – ínterim – cocaína – bênção.  
c) Idéia – baú – infância – gratuíto.  
d) Júri – juíz – zíper – corôa  
 
07. Preencha as lacunas com a, à, as, às:  
“O presidente da associação se declarava ___ favor dos 
incentivos __ utilização de veículos movidos ___ óleo ou ___ 
álcool.  
a) à – à – à – à  
b) à – a – à – a  
c) a – a – a – à  
d) a – à – a – a  
 
08. Observe as palavras grifadas:  
I) Aos participantes serão distribuídos bastantes livros.  
II) Eles nunca se preparavam bastante para os exames.  
III) Havia bastante gente na festa de fim de ano.  
Está(ão) correta(s) quanto ao uso da palavra em destaque:  
a) I e II  
b) II e III  
c) I e III  
d) I, II e III  
 
09. “A verdade é que nenhum ‘milagreiro’ poderá resolver o 
problema de um momento para o outro. Isso se dará a partir 
do instante em que nos decidimos por um grande aumento de 
produção e pelo aproveitamento da mão de obra disponível. 
Tudo indica que fora do aumento de produção não haja 
solução.”  
O trecho que não segue as normas da língua escrita padrão é:  
a) “Nenhum ‘milagreiro’ poderá resolver o problema de um 

momento para o outro.”  
b) “Isso só se dará a partir do instante em que nos decidimos 

por um grande aumento de produção.” 
c) “A verdade é que” 
d) “Tudo indica que, fora do aumento de produção, não haja 

solução.”  
 
10. Há uma oração sem sujeito na alternativa:  
a) Não havia existido ninguém com tantas qualidades.  
b) Afinal chovia uma alegre chuva de esperança.  
c) Eleitorado mais esclarecido não poderia haver.  
d) Aluga-se vestido de noiva.  
 
11. A pontuação encontra-se correta em:  
a) Para mim, ser é admirar-me de estar sendo.  
b) Para mim ser é admirar-me de estar sendo.  
c) Para mim ser, é admirar-me de estar sendo.  
d) Para mim ser, é admirar-me de estar, sendo.  
 
12. Há um aposto em:  
a) “Dona Glória, a senhora persiste na ideia de mandar o 

nosso Bentinho para o seminário?”  
b) “Quaresma convalesce longamente, demoradamente, 

melancolicamente.”  
c) São Paulo, o maior parque industrial da América Latina,  

apresenta graves problemas com relação à habitação.  
d) “A ordem, meus amigos, é a base do governo.”  
 
13. A frase que apresenta erro com relação à colocação do 
pronome oblíquo átono está escrita na alternativa:  
a) Aqui, trabalha-se durante a noite.  
b) A pessoa que nos encomendou o livro, sumiu.  
c) Convidar-me-ão para a solenidade de posse.  
d) Me chamaram para resolver o problema.  
 
14. Encontra-se correta a concordância nominal em:  
a) Vão anexos os documentos do comprador.  
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b) Seguem anexos as duplicatas para pagamento.  
c) As duplicatas seguem anexo.  
d) As fotocópias seguiram anexos.  
 
15. A concordância nominal encontra-se incorreta em:  
a) O velhinho disse sorrindo: “Muito obrigado a todos.”  
b) Fruta é muito bom para a saúde.  
c) No baile, não foi permitido a entrada de crianças.  
d) A situação ficou meio complicada para todos nós.  
 
16. Leia a notícia abaixo, a respeito de um acidente aéreo:  
 “O pequeno avião fez um pouso de emergência numa 
plantação próxima ao aeroporto. Ficaram feridos todos os 
seus ocupantes: o prefeito, o secretário de saúde do 
município, único médico da cidade, o piloto do avião, 
proprietário do aparelho, irmão do prefeito e grande amigo do 
secretário, e uma assistente social.”  
De acordo com o que está escrito, quantas pessoas se 
feriram?  
a) Quatro  
b) Sete  
c) Cinco  
d) Seis  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s): 
( ) Investimentos em saneamento, principalmente no 
tratamento de esgotos, diminui a incidência de doenças e 
internações hospitalares e evita o comprometimento dos 
recursos hídricos do município. 
( ) A percepção de que a maior parte das doenças são 
transmitidas principalmente através do contato com a água 
poluída e esgotos não tratados levou os especialistas a 
procurar as soluções integrando várias áreas da administração 
pública. 
( ) Atualmente, emprega-se o conceito mais adequado de 
saneamento ambiental. Com o crescimento desordenado das 
cidades, no entanto, as obras de saneamento têm se 
restringido ao atendimento de emergências: evitar o aumento 
do número de vítimas de desabamento, contornar o problema 
de enchentes ou controlar epidemias.  
( ) O saneamento é de responsabilidade do município. No 
entanto, em virtude dos custos envolvidos, algumas das 
principais obras sempre foram administradas por órgãos 
estaduais ou federais e quase sempre restritas a soluções 
para o problema como enchentes. 
A seqüência correta é: 
a) V – V – F – F 
b) V – F – V – F 
c) F – V – F – V 
d) V – V – V – V 
 
18. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) 
sobre o papel educativo desenvolvido pelos agentes de 
Vigilância Sanitária. 
( ) 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 deve ser visto 
como separável, sendo essa a ponta de lança da missão da 
Vigilância Sanitária. 
A seqüência correta é: 
a) F – V – V – F – F 
b) F – F – V – V – F 
c) V – F – F – V – V 
d) V – V – V – F – F 
 
19.  A lei que dispõe sobre o controle sanitário de insumos 
farmacêuticos os define como sendo: 
a) Substância ou matéria-prima que tenha finalidade 

medicamentosa ou sanitária. 
b) Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnósticos. 

c) Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de 
qualquer natureza, destinada a emprego em 
medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes. 

d) A substância, produto, aparelho ou acessório não 
enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou 
aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde 
individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, 
ou afins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e 
perfumes, e ainda os produtos dietéticos, óticos, de 
acústica médica, odontológicos e veterinários. 

 
20.  Assinale a alternativa correta quanto à água presente nos 
alimentos:  
a) O teor de umidade de um alimento é relativamente 

constante e não varia com mudanças na temperatura e na 
umidade ambiente. 

b) A quantidade de água altera a taxa e a velocidade do 
crescimento microbiano, mas não influi diretamente na 
velocidade de reações químicas e bioquímicas entre os 
diferentes nutrientes que compõem os alimentos. 

c) Eventualmente, toda a água dos alimentos se apresenta de 
forma livre sem associações diretas com outros 
componentes. 

d) A quantidade de água presente nos alimentos pode influir 
na suscetibilidade do alimento a alterações. 

 
21.  Assinale a alternativa correta quanto as condições 
Higiênico-Sanitárias e de boas práticas de fabricação para 
estabelecimentos Elaboradores/ Industrializadores de 
Alimentos:   
a) Os exames médicos periódicos são necessários apenas 

para as pessoas das quais se suspeita que tenham alguma 
enfermidade e que tenham mantido contato direto com os 
alimentos, na recepção da matéria-prima, na elaboração 
dos produtos e/ou na embalagem dos subprodutos 
acabados. 

b) As pessoas que mantêm contato com os alimentos, durante 
seu trabalho, devem se submeter aos exames médicos por 
intermédio dos órgãos competentes de saúde, antes do 
seu ingresso e, posteriormente, apenas em casos em que 
haja razões clínicas ou epidemiológicas. 
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c) A direção do estabelecimento deverá tomar medidas para 
que todas as pessoas que manipulam alimentos recebam 
instrução adequada e contínua em matéria de manipulação 
higiênica dos alimentos e de higiene pessoal, a fim de que 
saibam adotar as precauções necessárias para evitar a 
contaminação dos alimentos 

d) As pessoas das quais se suspeita de alguma enfermidade 
ou que padecem de algum mal não poderão efetuar 
atividades na linha de processamento. No entanto, se elas, 
após a contratação, apresentarem alguma enfermidade, 
poderão ser alocadas e transferidas para o setor de 
expedição, onde não terão contato direto com o produto e, 
dessa forma, não representarão risco de contaminação 

 
22.  São endemias em que há necessidade do controle de 
vetores biológicos: 
a) Leishmaniose e hepatite. 
b) Febre tifóide e gripe. 
c) Hanseníase e esquistossomose. 
d) Dengue e malária. 
 
23.  Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, de produção e circulação de 
bens e prestação de serviços de interesse da saúde é 
conhecido como vigilância: 
a) Fiscal. 
b) Sanitária. 
c) Patrimonial. 
d) Sexual. 
 
24. Avaliação da dimensão do problema/processo saúde 
doença – onde se leva em conta principalmente a freqüência 
da ocorrência isto é, a incidência, a prevalência, a morbidade 
e a mortalidade e, em planejamento e Vigilância Sanitária, a 
gravidade do efeito (conseqüência, ou dano) do evento. Este 
texto relata que variável de planejamento de ação em 
vigilância a saúde?  
a) Gravidade. 
b) Magnitude. 
c) Severidade. 
d) Transcendência. 
 
25.  A lei que dispõe sobre o controle sanitário de insumos 
farmacêuticos os define como sendo: 
a) Substância ou matéria-prima que tenha finalidade 

medicamentosa ou sanitária. 
b) Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnósticos. 

c) Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de 
qualquer natureza, destinada a emprego em 
medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes. 

d) A substância, produto, aparelho ou acessório não 
enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou 
aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde 
individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, 
ou afins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e 
perfumes, e ainda os produtos dietéticos, óticos, de 
acústica médica, odontológicos e veterinários. 

 
26. De acordo com a LEI Nº. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, 
art. 8 § 1º - Consideram-se bens e produtos submetidos ao 
controle e fiscalização sanitária pela  Agência: 
I. Medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e 
demais insumos, processos e tecnologias.  
II. Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus 
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de 
contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de 
medicamentos veterinários.  

III. Não compete a agencia os cosméticos, produtos  de 
higiene pessoal e perfumes.  
IV. Não compete a agencia Saneantes destinados à 
higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes 
domiciliares, hospitalares e coletivos.  
V. Conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico.  
Está (estão) correta (s):  
a) Apenas a I e II. 
b) Apenas a III e IV. 
c) Apenas a V. 
d) Apenas I, II e V. 
 
27. Sobre a ação fiscalizadora dos alimentos, leia as 
proposições abaixo:  
I - A ação fiscalizadora será exercida: pela autoridade federal, 
no caso de alimento em trânsito de uma para outra unidade 
federativa e no caso de alimento exportado ou importado.  
II - A ação fiscalizadora será exercida pela autoridade estadual 
ou municipal, dos Territórios ou do Distrito Federal nos casos 
de alimentos produzidos ou expostos à venda na área da 
respectiva jurisdição.  
III - A autoridade fiscalizadora competente terá livre acesso a 
qualquer local em que haja fabrico, manipulação, 
beneficiamento, acondicionamento, conservação, transporte, 
depósito, distribuição ou venda de alimentos.  
IV - A ação fiscalizadora não se estenderá à publicidade e à 
propaganda de alimentos, qualquer que seja o veículo 
empregado para a sua divulgação. 
Assinale a alternativa correta:  
a) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
b) Apenas as proposição I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a proposição III está correta. 
d) Apenas a proposição IV está correta. 
 
28.  Sobre a exposição à venda de alimentos, matérias-primas 
alimentares, alimentos in natura, aditivos para alimentos, 
artigos e utensílios destinados a entrar em contato com 
alimentos, assinale a alternativa incorreta:  
a) Somente poderão ser expostos à venda os produtos que 

tenham sido previamente registrados no órgão competente 
do Ministério da Saúde. 

b) Que tenham sido elaborados, reembalados, transportados, 
importados ou vendidos por estabelecimentos 
devidamente licenciados. 

c) Pesquisa de mercado. 
d) Os alimentos sucedâneos deverão ter aparência diversa 

daquela do alimento natural ou permitir por outra forma a 
sua imediata identificação. 

 
29.  Ações previstas pela Vigilância Sanitária, exceto:  
a) Identificar os níveis de agrotóxicos nos alimentos 

produzidos, comercializados e consumidos. 
b) Controle das tecnologias utilizadas na construção de 

sistemas de abastecimento de água potável para o 
consumo humano. 

c) Recomendar e adotar medidas de prevenção de controle 
das doenças ou agravos. 

d) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e 
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente. 

 
30.  A denominação genérica “PESCADO” compreende vários 
animais usados na alimentação humana. São espécies que 
não se enquadram nessa denominação, exceto:  
a) Peixes, crustáceos e quelônios. 
b) Peixes, crustáceos e moluscos. 
c) Peixes, crustáceos e jacarés. 
d) Peixes, crustáceos e mamíferos de água doce. 
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31.  O Artigo 25 da Lei 5991/73 afirma que a licença da  
drogaria é válida pelo prazo de um ano e será revalidada  por 
períodos iguais e sucessivos. A lei também afirma que  a 
revalidação deverá ser requerida até quantos dias antes  do 
término de sua vigência?  
a) 30 dias. 
b) 45 dias. 
c) 60 dias. 
d) 125 dias. 
 
 
32. De acordo com a Lei Nº 6.437/77 que configura as 
infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções 
respectivas, e dá outras providências.; É um  infração sanitária 
fazer propaganda de produtos sob  vigilância sanitária, 
alimentos e outros,contrariando a  legislação sanitária, da qual 
requer como pena, exceto:  
a) Proibição de propaganda.  
b Suspensão de venda.  
c) Imposição de mensagem retificadora.  
d) Interdição do estabelecimento.  
   
33.  Conceitua-se como um conjunto de atividades voltadas 
para a identificação, análise, monitorização, controle e 
prevenção dos problemas de saúde de uma comunidade.  
Engloba as ações coletivas de saúde, expandindo a 
possibilidade da utilização da epidemiologia no planejamento, 
programação e avaliação dos serviços de saúde, incluindo 
ainda outras áreas do conhecimento:  
a) Vigilância Epidemiológica. 
b) Vigilância Sanitária. 
c) Vigilância da saúde.  
d) Vigilância Ambiental em Saúde. 
 
34.  Alguns termos são usados inadequadamente em bulas de 
medicamentos e, assim podem levar a interpretação errada 
por parte do usuário. Assinale o tempo que, quando diz 
respeite aos medicamentos e aos aditivos, geralmente é 
usado de modo incorreto: 
a) Qualidade. 
b) Nocividade. 
c) Inocuidade. 
d) Higiene. 
 
35.  É considerado o melhor método de tratamento de lixo, em 
relação ao meio ambiente, uma vez que diminui a quantidade 
de lixo enviado a aterros sanitários, e reduz a necessidade de 
extração de mais matéria-prima diretamente da natureza. 
a) Coleta seletiva do lixo. 
b) Reciclagem. 
c) Biogasificação. 
d) Compostagem. 
 
36.  Os diferentes tipos de lixo se classificam de acordo com 
sua origem: 
I. Dos espaços públicos: como ruas e praças, o chamado 'lixo 
de varrição', com folhas, terras, entulhos. 
II. Dos estabelecimentos comerciais: com restos de comida, 
embalagens, vidros, latas, papéis. 
III. Das casas: com papéis, embalagens plásticas, vidros, 
latas, restos de alimentos, rejeitos. 
IV. Das fábricas: com rejeitos sólidos e líquidos. É de 
composição variada, que depende dos materiais e processos 
usados. 
V. Dos hospitais, farmácias e casas de saúde: um tipo 
especial de lixo, contendo agulhas, seringas, curativos; o 
chamado "lixo patogênico", o que produz inúmeras doenças. 
Como se percebe, em todo o lugar sai lixo. 
Está (estão) correta (s): 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e IV. 

c) Apenas a III e V. 
d) Todas estão corretas. 
 
37.  Assinale a alternativa incorreta: 
São ações de saneamento ambiental: 
a) Implantação de sistema de abastecimento de água. 
b) Destinação adequada do lixo. 
c) Aquisição de kit de primeiros socorros. 
d) Serviços de limpeza urbana. 
 
38.  Dadas as alternativas abaixo, assinale a correta: 
a) A responsabilidade pelas atividades de manipulação de 

alimentos é exclusiva do proprietário do serviço de 
alimentação. 

b) É possível transportar, junto com alimentos, cargas que 
comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. 

c) Alimentos preparados, mantidos na área de 
armazenamento, devem ser identificados com a 
designação do produto, data do preparo, prazo de 
validade. 

d) Funcionários responsáveis pelo recebimento de dinheiro 
também podem manipular alimentos. 

 
39.  Com relação à higiene da alimentação e proteção dos 
alimentos, assinale a alternativa correta: 
a) Considerando que a pressão no interior da tubulação evita 

a entrada de microorganismos, os vazamentos e defeitos 
nos canos de uma cozinha não causam contaminação da  
água  e  dos   alimentos. 

b) À realização de estudos mostram que a maior parte das 
contaminações alimentares ocorre dentro das residências. 

c) Quanto mais água disponível contiver um alimento, mais 
difícil será sua contaminação. 

d) N.D.A. 
 
40.  Com relação a Vigilância Sanitária é incorreto afirmar: 
a) Atua de forma preventiva no processo de produção dos 

alimentos, da água ou meio ambiente. 
b) Avalia os procedimentos empregados na produção e 

manipulação de alimentos comerciais e Industriais. 
c) É um conjunto de medidas que tem como objetivo elaborar, 

controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões 
de interesse sanitário. 

d) Trabalha com a doença com o objetivo de rastrear, 
conhecer as causas e detectar problemas ocorridos na 
cadeia alimentar, ou no meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




