
CARGO:  AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

M02 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Engolir comprimidos sem antes consultar um
especialista é algo comum entre nós, mas perigoso.
Em vez de resolver, pode acabar causando um
problemão. Segundo levantamento da Organização
Mundial da Saúde (OMS), em países da América
Latina, incluindo o Brasil, 66% dos remédios
adquiridos livremente são tarjados – eles precisariam
de receita para saírem de trás do balcão da farmácia.
À primeira vista, a chamada autoprescrição parece
uma mão na roda para o consumidor. No entanto, tem
lá seus efeitos colaterais. O indivíduo não fica a par de
certas contraindicações ou possíveis interações
medicamentosas. Se, por exemplo, ele faz uso de
anticoagulantes e tomar um anti-inflamatório, pode
ter hemorragia e até morrer. E engolir antibióticos
sem indicação para combater uma infecção chega a
funcionar momentaneamente. Porém, se o chabu der
as caras novamente, e aí mais forte do que antes, é
possível que a droga não resolva. Para sintomas
corriqueiros como dor de cabeça ou de garganta,
febre e enjoo todo mundo recorre a um remedinho,
geralmente de venda livre. A OMS aprova a
automedicação responsável, o que significa
praticá-la apenas diante de sintomas leves, ler a bula
e interromper a utilização da droga caso a chateação
não desapareça. Aí, sim, é hora de correr para o
médico. Respeitar esses cuidados ajuda a afastar
efeitos colaterais e reações indesejáveis. Do
contrário, o corpo pode reclamar.

Muita cautela na automedicação

( . Nov/2011, p. 189)In: Revista Cláudia

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

Assinale a opção que tem base no texto.

A) Segundo a OMS, na América Latina, o agente
facilitador da automedicação é o fato de muitos
medicamentos serem tarjados.

B) A automedicação continua sendo de grande valia
para o paciente que está impossibilitado de
procurar um especialista.

C) Na ausência de médicos especializados, a
automedicação ameniza os sintomas da doença e
previne efeitos colaterais.

D) No Brasil, como em alguns outros países da
América Latina, é comum a venda irregular de
medicamentos.

E) Em nenhuma circunstância é admissível o uso de
medicamentos sem prescr ição médica
especializada.

Questão 02

Apenas uma das alternativas abaixo é verdadeira.
Aponte-a.

A) A expressão “uma mão na roda” foi empregada no
sentido denotativo da linguagem.

B) Em “remedinho”, o uso do diminutivo expressa
sua função usual: diminuição de tamanho.

C) O termo “certas contradições” não altera de
sentido se o adjetivo for posposto ao substantivo.

D) PORÉM e NO ENTANTO poderiam ser
substituídos por PORTANTO sem alteração de
sentido no texto.

E) Em “mais forte do que antes” o adjetivo foi
empregado no g rau compara t i vo de
superioridade.

Questão 03

Em “[...] é possível QUE A DROGA NÃO RESOLVA.”,
a oração em destaque exerce a função de:

A) objeto direto.
B) objeto indireto.
C) sujeito.
D) predicativo.
E) complemento nominal.

Questão 04

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

____ partir da necessidade de uso de
m e d i c a m e n t o s c o n t r o l a d o s , é t a m b é m
______________ obediência ___ prescrições
médicas.

A) A– necessário – às.
B) À – necessária – às.
C) Há – necessária – as.
D) A– necessário – as.
E) Há – necessário – as.
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No primeiro período do texto, os dois pontos se
justificam por:

A) iniciar uma enumeração.
B) introduzir a fala de uma pessoa.
C) esclarecer algo que foi enunciado.
D) separar as orações coordenadas.
E) indicar a exclusão de trechos do texto.

Questão 06

Assinale a opção que tem base no texto.

A) O texto desenvolve uma crítica a um
comportamento comum aos médicos atualmente.

B) A frase interrogativa no primeiro parágrafo deve
ser atribuída a um médico.

C) Os erros médicos detectados atualmente estão
sempre relacionados à rapidez das consultas.

D) A incompetência, a falta de conhecimento tem
levado muitos médicos aos tribunais.

E) A falta de atenção do paciente ao receber uma
prescrição médica pode prejudicar o tratamento.

Questão 07

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 2:

A cena é cotidiana nos consultórios médicos:
entre o bom-dia e o até logo dados pelo profissional,
passam-se apenas 20, 15 e, às vezes,
inacreditavelmente três minutos. Quando muito, dá
tempo apenas para falar dos sintomas mais
aparentes, pegar na mão uma lista de exames a ser
feitos ou de remédios a ser tomados. Para que
servem e quando mesmo devem ser tomados? Difícil
lembrar já que as explicações foram tão rápidas que
nem deu tempo para memorizá-las como se deveria.
Também é evidente que o médico não teve tempo
para avaliar com a precisão necessária o que foi
prescrito. Trata-se de uma realidade cada vez mais
frequente, tanto no Brasil quanto em outros lugares
do mundo. Inclusive em consultórios particulares,
essas consultas, que mais se parecem com um

de lanchonete, são registradas. E isso
contribui para as estatísticas judiciais que mostram
aumento nos casos de erros médicos.

[...]
Outros riscos são sair da consulta sem

entender como tomar o remédio – e tomá-lo errado –
ou receber uma prescrição incorreta. No Brasil,
segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% dos
remédios comercial izados são prescritos,
dispensados ou usados de maneira errada. E,
segundo especialistas, 49% dos erros são feitos pelo
médico, na hora da prescrição. “O profissional faz um
diagnóstico apressado, errôneo, e receita o remédio
errado”, diz Fernando Lucchese. “O erro nas
prescrições é uma consequência inevitável dessa
consulta que não privilegia o olho clínico”.

A praga das consultas a jato

drive-thru

(Monique Oliveira e Luciani Gomes, ,
14/12/1011 – Fragmento)

In: Revista ISTOÉ

A conjunção destacada em “Difícil lembrar já que as
explicações foram tão rápidas QUE nem deu tempo
para memorizá-las como se deveria.” introduz uma
oração que expressa:

A) conformidade.
B) condição.
C) causa.
D) consequência.
E) concessão.

Questão 08

Questão 05

Na frase abaixo, conjugando-se o verbo FAZER no
pretérito imperfeito do subjuntivo, para manter a
coerência verbal, os outros verbos deverão assumir
as formas:

“Se, por exemplo, ele faz uso de
anticoagulantes e tomar um anti-inflamatório, pode
ter hemorragia e até morrer.”

A) tomasse – poderia ter – morrer.
B) tomava – podia ter – morrer.
C) tomasse – pode ter – morrer.
D) tomava – poderá ter – morrer.
E) tomaria – pode ter – morrer.

No texto, a preposição destacada em: “Também é
evidente que o médico não teve tempo PARA avaliar
com a precisão necessária o que foi prescrito.”
expressa ideia de:

A) movimento para fora.
B) procedência.
C) associação.
D) direção contrária.
E) finalidade.

Questão 09
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Pelo sentido que assumem no texto, os termos
destacados em: “[...] entre o BOM-DIA e o ATÉ LOGO
dados pelo profissional [...]” configuram:

A) hipérbole.
B) antítese.
C) prosopopeia.
D) eufemismo.
E) pleonasmo.

Questão 12

Assinale a palavra que se flexiona no plural da
mesma forma que a destacada em “[...] pegar na
MÃO uma lista de exames [...]”.

A) capitão
B) charlatão
C) cidadão
D) melão
E) cirurgião

Questão 13

Assinale a opção em que a classe gramatical das
duas palavras destacadas foi, correta e
respectivamente, indicada entre parênteses.

A) “Difícil lembrar já que as explicações foram tão
rápidas que nem deu tempo para memorizá-LAS
COMO se deveria.” (pronome pessoal –
preposição)

B) “Trata-se de uma REALIDADE cada vez mais
frequente, tanto no Brasil quanto em OUTROS
lugares do mundo.” (substantivo – pronome
indefinido)

C) “E isso contribui para as estatísticas judiciais QUE
mostram aumento nos casos de erros MÉDICOS.”
(pronome relativo – substantivo)

D) “E, SEGUNDO especialistas, 49% dos erros são
feitos pelo médico, na hora da PRESCRIÇÃO.”
(numeral ordinal – substantivo)

E) “O erro nas prescrições é uma consequência
INEVITÁVEL dessa consulta que não privilegia o
olho CLÍNICO”. (adjetivo – substantivo)

Questão 14

Assinale a opção em que a palavra foi acentuada
segundo a mesma regra da destacada em:
“[...] segundo a Organização Mundial de SAÚDE,
[...]”.

A) fôlego
B) imóveis
C) alguém
D) cafeína
E) júri

Questão 10

Assinale a opção em que o SE também é índice de
indeterminação do sujeito como em: “Trata-se de
uma realidade cada vez mais frequente [...].”

A) Descobriu-se uma vacina contra essa doença.
B) Recorre-se ao diretor da instituição.
C) Procura-se funcionário especializado.
D) Vende-se instrumento cirúrgico.
E) Devolvem-se as agulhas utilizadas.

Questão 11

Assinale a opção que deve ser completada com a
primeira das palavras entre parênteses.

A) Você já providenciou o __________ da máquina?
(concerto – conserto)

B) Aquele tecido __________ qualquer secreção.
(absolve – absorve)

C) A __________ de roupas sujas foi levada para a
lavanderia. (sexta – cesta)

D) O médico ainda precisa _____________ o texto
do laudo, que saiu errado. (ratificar – retificar)

E) O enfermeiro __________ as normas do hospital.
(infringiu – infligiu)

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Segundo a Constituição Federal, todo o poder emana
do povo, que o exerce:

A) exclusivamente por meio de representantes
eleitos.

B) por meio de representantes eleitos, ou
direitamente, nos termos da Constituição.

C) exclusivamente de forma direta.
D) de forma direta ou indireta, de acordo com o

Estado Federado em que se encontra.
E) de forma absoluta, não havendo para tanto limites

constitucionalmente impostos.

Questão 16
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A Constituição Federal prevê, no rol dos direitos
fundamentais, que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de:

A) ordem judicial ou policial.
B) lei ou regulamento autônomo.
C) ato administrativo fundamentado.
D) lei.
E) ordem da autoridade administrativa competente.

A respeito da liberdade de associação prevista pela
Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) É garantida a liberdade de associação, inclusive
para fins paramilitares.

B) É plena a liberdade de associação para fins
ilícitos.

C) Acriação de associações depende de autorização
judicial.

D) Qualquer um pode ser compelido a associar-se ou
a permanecer associado.

E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar.

São princípios da Administração Pública com
previsão expressa na Constituição Federal, entre
outros:

A) legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

B) legalidade, pessoalidade, insignificância,
publicidade e eficiência.

C) pessoal idade, capacidade, legal idade,
insignificância e moralidade.

D) impessoalidade, moralidade, irrecorribilidade e
capacidade.

E) impessoalidade, insignificância, irrecorribilidade e
moralidade.

Questão 17

Questão 18

Questão 19

Questão 20

Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Vila Velha, ao servidor ocupante de
cargo em comissão poderá ser concedida licença:

A) para o serviço militar.
B) por motivo de doença em pessoa da família.
C) para concorrer a cargo eletivo.
D) para tratar de interesse particular.
E) à gestante, à adotante e à paternidade.

Questão 21

Um dos serviços mínimos que uma Região de Saúde
deve conter para ser instituída é:

A) média complexidade.
B) vigilância em saúde.
C) apoio diagnóstico.
D) vigilância farmacêutica.
E) saúde ocupacional.

Com base no Decreto n° 7.508, de junho de 2011, que
regulamenta a Lei n° 8.080/90, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, responda às questões 21
e 22.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 22

O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
define várias responsabilidades individuais e
solidárias dos entes federativos, entre as quais estão:

A) os critérios de acreditação em saúde.
B) os sistemas de auditoria.
C) os indicadores e metas da saúde.
D) as ações de educação continuada.
E) as ações de saneamento básico.

No que se refere ao Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass) e ao Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems), analise as afirmativas abaixo e, em
seguida, marque a afirmativa correta.

I. O Conass e o Conasems receberão recursos do
orçamento geral da União por meio do Fundo
Nacional de Saúde.

II. O Conasems é reconhecido como entidade que
representa o ente municipal, em âmbito nacional.

III. Somente o Conass poderá tratar de matérias
declaradas de utilidade pública.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 23
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De acordo com dados do Caderno de Informação de
Saúde (DATASUS) referentes à região Sudeste, as
maiores causas de morte na faixa etária de 20 a
49 anos em 2008 foram as:

A) neoplasias.
B) doenças do aparelho circulatório.
C) doenças do aparelho respiratório.
D) algumas doenças infecciosas e parasitárias.
E) causas externas de morbidade e mortalidade.

Questão 24

Uma região que apresentou, em um determinado
período, casos de febre amarela muito acima do
esperado foi acometida por um(a):

A) endemia.
B) surto.
C) ataque.
D) epidemia.
E) pandemia.

Questão 25

Um Fiscal da Vigilância Sanitária do município de Vila
Velha ao realizar uma visita em uma lanchonete,
percebeu que os vasilhames que entravam em
contato com os alimentos não asseguravam perfeita
higienização, de modo que poderiam contaminar,
alterar ou até diminuir o valor nutritivo do alimento ali
confeccionados. A autoridade sanitária pode, em
situações como a descrita.

A) interditar, temporária ou definitivamente o
material referido.

B) punir o estabelecimento com multa no valor da
mercadoria referida.

C) interditar imediatamente o local e avisar outros
órgãos competentes.

D) negociar com o dono da empresa um prazo de até
48 horas para troca dos vasilhames.

E) desprezar o conteúdo dos vasilhames em lixo
contaminado.

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

As feiras são fenômenos econômicos sociais muito
antigos e já eram conhecidas dos gregos e romanos.
As feiras livres existem no Brasil desde o tempo da
colônia. Apesar dos “tempos modernos” e dos
contratempos que elas causam em grandes cidades,
não desaparecem. Em muitos lugares no interior do
país elas são o principal e, às vezes, o único local de
comércio da população. Nas feiras livres do
município de Vila Velha, permite-se a venda de:

A) carne bovina fresca, resfriada ou congelada.
B) doces de preparação caseira ou retalhados.
C) galináceos, em gaiolas apropriadas.
D) frutas descascadas, raladas ou fracionadas.
E) hortaliças cortadas.

Questão 27

A autoridade sanitária do município de Vila Velha, no
exercício de suas atribuições, ao exibir sua “carteira
de fiscalização” terá livre acesso a:

A) todas as dependências que lidam com gêneros
alimentícios, exceto veículos destinados à
distribuição e ao comércio dos mesmos.

B) todas as dependências dos estabelecimentos,
desde que seja em horário agendando.

C) parte do estabelecimento onde os clientes
também possam entrar, além dos banheiros,
independente do sexo do fiscal.

D) todas as dependências fixas e móveis que lidam
com gênero alimentício, independente do dia
semana.

E) todas as dependências do estabelecimento,
desde que o proprietário autorize sua entrada e o
fiscal esteja paramentado adequadamente.

Questão 28

De acordo com o código sanitário municipal, o poder
de polícia sanitária será exercido sobre os alimentos,
o pessoal que os manipulam e sobre os locais e
instalações onde se fabrique, produza, beneficie,
manipule, conserve, deposite, armazene, transporte,
distribua, venda ou consuma alimentos. Esta polícia
sanitária deverá agir ao encontrar gêneros
alimentícios inadequados para o consumo. De
acordo com as normas sanitárias vigentes, é
considerado gênero alimentício próprio para o
consumo:

A) Lata de milho amassada.
B) Queijo de boa aparência e sem data de

fabricação.
C) Maçã “in natura”.
D) Pão de forma dentro da validade, apresentando

vestígios de bolor.
E) Pacote de macarrão com um pequeno rasgado.

Questão 29
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De acordo com o Código Sanitário Municipal de Vila
Velha, em seu Artigo nº 76, os alimentos de origem
clandestina serão interditados pela autoridade
sanitária e deles serão colhidas amostras para
análise fiscal. Se a análise fiscal revelar que o produto
é impróprio para o consumo, ele será imediatamente
inutilizado pela autoridade sanitária. No caso de
produto cuja alteração, adulteração e falsificação não
impliquem em torná-lo impróprio para uso ou
consumo, ele será apreendido pela autoridade
sanitária e encaminhado à(ao):

A) Secretaria estadual de saúde, que encaminhará
ao departamento estadual de vigilância sanitária.

B) Prefeitura municipal que poderá revender o
produto a fim de arrecadar verbas para nutrição
escolar.

C) Secretaria de ação social a qual deverá distribuí-lo
aos estabelecimentos assistenciais do município.

D) Instituição, pública ou privada, que aceitar a
doação realizada pelos profissionais da vigilância
sanitária do município.

E) Seu destino de origem para sua legalidade e
pagamento de tributos para futuro retorno do
produto legalizado.

Questão 30

Nos locais ou estabelecimento onde se manipulem,
beneficiem, preparem, fabriquem, ou comercializem
produtos alimentícios e bebidas, permite-se à pessoa
que neles exerçam as suas atividades:

A) fumar.
B) usar somente sapato fechado.
C) a entrada ou permanência de quaisquer animais.
D) usar adornos nos braços.
E) varrer a seco.

Questão 31

O campo de atuação da Vigilância Sanitária é amplo,
intervindo em aspectos que possam dizer respeito à
saúde dos cidadãos. São considerados campos de
atuação da vigilância sanitária:

I. escolas, orfanatos, asilos.
II. manicures, cabeleireiros, barbeiros.
III. presídios, hotéis, edifícios.
IV. rios, esgotos, saneamentos domésticos.
V. produtos agrícolas, perfumes, cosméticos.

São verdadeiros os itens:

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

Questão 33

Considera-se infração, a desobediência ou a
inobservância ao disposto nas normas legais
regulamentares e outras que, por qualquer forma, se
destinem à preservação da saúde. Responde pela
infração quem, por ação ou omissão, lhe deu causa,
bem como, solidariamente, quem para ela concorreu
ou dela se beneficiou. É considerada uma
circunstância atenuante o infrator ter:

A) agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou
má-fé.

B) espontânea e imediatamente, procurado reparar
ou minorar as consequências do ato lesivo à
saúde pública.

C) cometido a infração para ter vantagem pecuniária
decorrente de ação ou omissão que contrarie o
disposto na legislação sanitária.

D) coagido outrem para a execução material da
infração.

E) dificultado ou prejudicado a ação fiscalizadora.

Questão 32
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A Lei n° 8.080/90, considerada a Lei Orgânica de
Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes. As
ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde devem obedecer aos
seguintes princípios:

A) u n i v e r s a l i d a d e e c e n t r a l i z a ç ã o
político-administrativa.

B) equidade e direção única do Estado.
C) integralidade e participação da comunidade.
D) participação do setor privado em detrimento de

entidades filantrópicas.
E) hierarquização e desigualdade da assistência.

Questão 34

De acordo com a Lei n° 8.080/90, estão incluídas no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS
– a execução de ações de Vigilância Sanitária, de
vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica. Entende-se por Vigilância Sanitária um
conjunto de:

A) p e s s o a s a u t ô n o m a s q u e s e u n e m ,
voluntariamente, para satisfazer aspirações e
necessidades econômicas, sociais e culturais
comuns, por meio de uma empresa de
propriedade conjunta e democraticamente
controlada.

B) ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.

C) atividades capazes de proporcionar um
tratamento imediato e provisório dado em casos
de acidentes ou enfermarias imprevistas. Pode
ser prestado no local onde ocorre o fato ou em
ambientes propícios para avaliar e proporcionar
um melhor prognóstico.

D) ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde.

E) atividades que se destinam à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e a reabilitação da
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho.

Questão 35

São muitos os riscos que devem ser controlados pela
Vigilância Sanitária. Estes riscos são classificados
em riscos ambientais, ocupacionais, sociais,
iatrogênicos e institucionais. São considerados riscos
ocupacionais:

A) medicamentos, infecção hospitalar, sangue e
hemoder ivados, rad iações ion izantes ,
tecnologias médico-sanitárias, procedimentos e
serviços de saúde.

B) transporte, alimentos, substâncias psicoativas,
violências, grupos vulneráveis, necessidades
básicas insatisfeitas.

C) os decorrentes de tratamento médico e uso de
serviços de saúde.

D) p rocesso de p rodução , subs tânc ias ,
intensidades, ritmo e ambiente de trabalho.

E) os vetores e transmissores de doenças
(mosquitos, barbeiro, animais).

Questão 37

Um Fiscal da Vigilância Sanitária do município de Vila
Velha, ao realizar uma visita a uma clínica médica da
cidade, percebe que o recipiente próprio para
descarte de perfurocortantes está transbordando.
Neste momento, o fiscal irá:

A) retirar o excesso de material para conseguir
fechar a caixa que está transbordando.

B) fechar a caixa sem retirar o excesso e orientar
para que seja fechada sempre antes que
transborde.

C) orientar que esses recipientes só podem ser
preenchidos até 2/3 de sua capacidade.

D) providenciar recipientes maiores para não haver
novos episódios de recipientes transbordantes.

E) denunciar a Enfermeira ao Conselho de Classe de
sua categoria, devido ao risco de contaminação
com material perfurocortante.

Questão 36
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De acordo com a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA: “dos Resíduos de Serviços de
Saúde (RSS), é importante salientar que das
149.000 toneladas de resíduos residenciais e
comerciais geradas diariamente, apenas uma fração
inferior a 2% é composta por RSS e, destes, apenas
10 a 25% necessitam de cuidados especiais.
Portanto, a implantação de processos de segregação
dos diferentes tipos de resíduos em sua fonte e no
momento de sua geração conduz certamente à
minimização de resíduos, em especial aqueles que
requerem um tratamento prévio à disposição final.”
De acordo com a segregação dos diferentes tipos de
resíduos em saúde, correlacione a segunda coluna
de acordo com a primeira:

Coluna 1

A– GrupoA
B – Grupo B
C – Grupo C
D – Grupo D
E – Grupo E

Coluna 2

( ) Resíduos químicos
( ) Rejeitos radioativos
( ) Resíduos comuns
( ) Potencialmente infectantes
( ) Perfurocortantes

Aordem correta é:

A) A, B, C, D, E.
B) B, C, D,A, E.
C) C, D, E, B,A.
D) A, E, D, C, B.
E) E,A, B, C, D.

Questão 38

A higienização das mãos e reconhecida,
mundialmente, como uma medida primária, mas
muito importante no controle de infecções
relacionadas à assistência a saúde. Por este motivo,
tem sido considerada um dos pilares da prevenção e
do controle de infecções nos serviços de saúde,
incluindo aquelas decorrentes da transmissão
cruzada de microrganismos multirresistentes. Os
agentes antissépticos utilizados para higienização
das mãos devem ter ação antimicrobiana imediata e
efeito residual ou persistente. Não devem ser tóxicos,
alergênicos ou irritantes para pele. Recomenda-se
que sejam agradáveis de utilizar, suaves e ainda,
custo-efetivos. São exemplos de agentes
antissépticos, EXCETO:

A) álcool.
B) triclosan.
C) iodóforos – PVPI.
D) clorexidina.
E) sabonete líquido.

Questão 40

Complete a lacuna corretamente.

A Vigilância em Saúde (VS) é entendida como uma
forma de pensar e agir, com objetivo e análise
permanente da situação de saúde da população e a
organização e execução de práticas de saúde
adequadas ao enfrentamento dos problemas
existentes. A _______________, como primeiro nível
de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS),
caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito
individual e coletivo, que abrangem a promoção e
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e visa à
manutenção da saúde. Deve ser desenvolvida por
equipes multiprofissionais, de maneira a promover
responsabilidade sanitária sobre as diferentes
comunidades adstritas a territórios bem delimitados.

A) Equipe de fiscais de vigilância sanitária.
B) Atenção Básica.
C) Propriedade Privada.
D) Atenção Terciária.
E) Vigilância Epidemiológica.

Questão 39




