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CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2011
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

CARGO: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NÍVEL MÉDIO

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 32 (trinta e duas) questões objetivas, numeradas de 01 a 32, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 16 (dezesseis) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E



Página 2

LÍNGUA PORTUGUESA

CRÔNICA
Luis Fernando Veríssimo

Era uma vez... numa terra muito distante... uma princesa linda, independente e cheia 
de autoestima.

Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 
maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico... 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito 
bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo 
teu,  no entanto,  há  de me transformar  de novo num belo príncipe e  poderemos casar  e  
constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias  
preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para  
sempre... 

Naquela  noite,  enquanto  saboreava  pernas  de  rã  sautée,  acompanhadas  de  um 
cremoso molho acebolado e  de um finíssimo vinho branco,  a  princesa  sorria,  pensando 
consigo mesma: 

— Eu, hein?... nem morta! 

(Disponível em: < http://pensador.uol.com.br/cronicas_de_luis_fernando_verissimo/>. Acesso em: 29 jul. 2011).

Questão 01
De acordo com o texto:

A) a princesa relutou em aceitar a proposta da rã.
B) a princesa prontamente aceitou a proposta da rã.
C) a princesa não titubeou em aceitar a proposta da rã.
D) a princesa desprezou a proposta da rã.
E) a princesa desdenhou, mas aceitou a proposta da rã.

Questão 02
Na frase “Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe”, a expressão “no entanto”, sem 
modificar o sentido, pode ser substituída por:

A) contudo, todavia.
B) embora, tanto ... que.
C) pois, que.
D) posto que, visto que.
E) assim que, entretanto.

Questão 03
A oração  “...enquanto contemplava a natureza...” denota circunstância de:

A) modo.
B) contraposição.
C) simultaneidade.
D) companhia.
E) adversidade.

Questão 04
Em “ ... linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito”. A vírgula foi usada para separar:

A) o aposto.
B) o sujeito.
C) o vocativo.
D) o adjunto adnominal.
E) o adjunto adverbial.

http://pensador.uol.com.br/cronicas_de_luis_fernando_verissimo/
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Questão 05
Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma razão da palavra príncipe.

A) chácara – empresário – ecológico – lápis.
B) área – edificável – impróprio – indivíduo.
C) também – supérfluo – benefício – cartográfica.
D) fenômeno – vários – possível – laboratório.
E) desarmônico – técnico – trânsito – análise.

Questão 06
Assinale a alternativa cujas palavras são grafadas com  a letra s.

A) pesqui ___a;  enverni___ar ;  ca___ar.
B) autori___ar; enge___ar; agoni___ar.
C) arbori___ar; atemori___ar; enrai___ar.
D) análi___ar; pesqui ___ar;  ba___ear.
E) despeda___ar; profeti___ar; ajui___ar.

Questão 07
O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular para preencher corretamente a lacuna 
da frase.

A) Quase ninguém, entre os que se ...... (valer) do controle remoto, resiste à tentação de passar velozmente por 
todos os canais de TV.

B) Se aos governantes não  ...... (caber) tomar providências para regulamentar a programação de TV, a quem, 

então, caberá?

C) Se a ninguém ...... (preocupar) os efeitos de se ficar colado a uma tela de TV, a todos intranquiliza a onda 

crescente de violências.

D) Embora a cada um de nós ...... (afetar) as imagens nostálgicas de um passado íntegro, passamos, na fase 

adulta, a nos sentir divididos.

E) Os que não gostam de TV jamais ...... (haver) de se lamentar por terem aberto janelas sobre seus próprios 

devaneios.

Questão 08
Na frase “No Brasil, a cirurgia robótica está disponível em três hospitais, todos de São Paulo (...). Recentemente, uma 
cirurgia para retirada de tumores de cabeça e pescoço foi feita com o auxílio das máquinas(...).”

Assinale a alternativa correta. Na frase acima, as palavras destacadas comunicam, respectivamente, circunstâncias de:
A) modo – tempo.
B) lugar – tempo.
C) modo – lugar.
D) instrumento – lugar.
E) lugar – modo.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
De acordo com a Lei Municipal de Marmeleiro, n.º  1.107/2004,  que dispõe sobre o Plano de Carreira,  Cargos e 
Salários  dos  Servidores  de  Marmeleiro,  assinale  a  alternativa  que  corresponde  à  definição  de  “o  número  de 
funcionários que devem ter exercício em cada unidade administrativa”:

A) Lotação.
B) Provimento. 
C) Vencimento. 
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D) Nível.
E) Classe.

Questão 10
Segundo a Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 1.107/2004, o servidor nomeado para ocupar o cargo público municipal 
fica sujeito a estágio probatório, pelo período de três anos, durante o qual será submetido a periódicas avaliações de  
desempenho.  A partir  da  nomeação,  em  quantas  ocasiões  estas  avaliações  serão  realizadas,  durante  o  estágio  
probatório?

A) Uma.
B) Duas.
C) Três.
D) Seis.
E) Oito.

Questão 11
Conforme o disposto na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 1.107/2004, no que tange às promoções dos servidores  
municipais, assinale a alternativa incorreta.

A) São duas as modalidades de promoção.
B) Para a promoção diagonal é necessário obter pontuação mínima de 7 (sete) na avaliação de desempenho.
C) O  servidor  que  durante  o  interstício  de  dois  anos  sofrer  penalidade  de  suspensão,  perderá  o  direito  à  

progressão.
D) Durante o período do estágio probatório o servidor terá direito à promoção.
E) A existência de vaga é um dos requisitos para a promoção vertical.

Questão 12
Com base na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Marmeleiro, assinale a alternativa incorreta.

A) Servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos.
B) Os cargos públicos podem ser de provimento ou em comissão.
C) Os cargos públicos são criados por lei.
D) As carreiras foram organizadas em classes de cargos.
E) É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, sem exceções.

Questão 13
Considerando o que diz a Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992, com qual ato ocorrerá a investidura em cargo 
público?

A) Exercício.
B) Posse. 
C) Nomeação.
D) Acesso.
E) Promoção.

Questão 14
Segundo o que dispõe a Lei Municipal  de Marmeleiro, n.º 552/1992, qual a idade mínima para ingresso no serviço 
público?

A) Vinte e um anos.
B) Dezoito anos.
C) Dezessete anos. 
D) Dezesseis anos.
E) Quatorze anos. 
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Questão 15
Conforme o previsto na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992, qual a penalidade deve ser aplicada ao servidor 
que, comprovadamente, cometer insubordinação grave em serviço?

A) Demissão.
B) Extinção de aposentadoria.
C) Suspensão.
D) Advertência.
E) Advertência verbal.

Questão 16
Assinale a alternativa que se configura como uma das proibições ao funcionário de Marmeleiro, de acordo com o 
previsto na Lei Municipal de Marmeleiro, n.º 552/1992.

A) Ser leal às instituições que servir.
B) Atender com presteza ao público em geral.
C) Ser assíduo e pontual ao serviço.
D) Proceder de forma desidiosa.
E) Tratar com urbanidade as pessoas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Em relação à área de abrangência da Vigilância Sanitária, assinale a alternativa correta.

A) Eliminação, prevenção e diminuição de riscos sanitários relacionados ao meio ambiente, produtos, saúde do 
trabalhador, serviços de saúde, portos, aeroportos e fronteiras.

B) Gerar dados quantitativos, corretos, sobre a saúde do conjunto da população ou de seus segmentos.
C) Conjunto de atividades planificadas de atenção médica integral que tem como objetivo alcançar melhor nível  

de saúde para o indivíduo e a comunidade.
D) Forma de aporte de cuidados médicos que acentua o primeiro contato e assume a responsabilidade continuada 

na manutenção da saúde e no tratamento das doenças dos indivíduos.
E) É  o  tipo  de  atenção  à  saúde  que  organiza  e  racionaliza  o  uso  de  todos  os  recursos,  tanto  básico  como 

especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhora da saúde.

Questão 18
Em Saúde Pública, são tradicionais as providências destinadas a evitar  o início biológico da doença infecciosa e  
parasitária. Assinale V para verdadeiro e F para falso, no que se refere às medidas de prevenção de doenças.

(    ) Medidas inespecíficas e específicas.
(    ) Tríade Ecológica.
(    ) Prevenção Primária, Secundária e Terciária.
(    ) Medidas Universais, Seletivas e Individualizadas.
(    ) Gravidade do processo mórbido.
(    ) Cinco níveis de prevenção com sua terminologia própria.

A) V V V F V V
B) V V V V V F
C) V F V V F V
D) F F V V F V
E) F V V V F F
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Questão 19
A vigilância à Saúde do Trabalhador compreende as ações de:

A) avaliação das questões sociais, econômicas e culturais relativas à Saúde do Trabalhador – Assistência à Saúde  
do Trabalhador – Sistema de Informação Epidemiológica em Saúde do Trabalhador.

B) participação  na  formulação  das  políticas  de  saneamento  básico  e  ambiental  juntamente  com  os  setores 
específicos  -  Avaliação  das  questões  sociais,  econômicas  e  culturais  relativas  à  Saúde  do  Trabalhador  – 
Assistência à Saúde do Trabalhador.

C) assistência à Saúde do Trabalhador – Sistema de Informação Epidemiológica em Saúde do Trabalhador – 
Vigilância Sanitária relativa à Saúde do Trabalhador.

D) ressarcimento dos serviços prestados para outras esferas do governo – Assistência à Saúde do Trabalhador – 
Sistema de Informação Epidemiológica em Saúde do Trabalhador

E) avaliação das questões sociais, econômicas e culturais relativas à Saúde do Trabalhador – Ressarcimento dos 
serviços prestados para outras esferas do governo – Assistência à Saúde do Trabalhador.

Questão 20
Quanto ao acondicionamento dos resíduos pérfuro-cortantes, asssinale a alternativa correta.

A) Saco branco leitoso com símbolo de infectante.
B) Saco vermelho com símbolo de infectante.
C) Recipiente de material rígido, forrado internamente com saco plástico resistente. Com símbolo de infectante.
D) Saco preto com símbolo de infectante.
E) Recipiente de material flexível, forrado internamente com saco plástico resistente.  

As questões 21 e 22 deverão ser respondidas a partir do texto abaixo.
Precauções  Universais,  atualmente  denominadas  Precauções  Básicas,  são  medidas  de  prevenção  que  devem  ser  
utilizadas na assistência, quando há manipulação de sangue, secreções e excreções e contato com mucosas e pele não  
íntegra. Essas medidas incluem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Questão 21
Qual é a finalidade do uso de EPIs?

A) Reduzir a exposição do paciente a sangue ou fluídos corpóreos.
B) Reduzir a exposição do paciente a sua carga microbiana.
C) Reduzir  a exposição do paciente aos materiais pérfuro-cortantes contaminados por material orgânico.
D) Reduzir 81% do risco de soroconversão após exposição ocupacional.
E) Reduzir a exposição do profissional a sangue ou fluídos corpóreos.

Questão 22
Quais os EPIs utilizados pelo Técnico em Vigilância Sanitária?

A) Luvas, máscara, gorro, óculos de proteção, capote (avental), calçado fechado e impermeável.
B) Luvas estéreis, avental cirúrgico estéril, gorro e calçado fechado e impermeável.
C) Luvas, máscara, capote (avental), avental cirúrgico estéril e calçado fechado.
D) Luva cirúrgica, capote (avental), calça impermeável e propé.
E) Luvas, avental cirúrgico, gorro, macacão impermeável e calçado fechado e impermeável.

Questão 23
Assinale V para verdadeiro e F para falso, quanto às formas de prevenção de acidentes com aranhas ou escorpiões.

(    ) Usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem.
(    ) Examinar e sacudir calçados e roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las.
(    ) Acumular lixo orgânico, entulhos e materiais de construção somente nos fundos de domicílios.
(    ) Afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora de armários.
(    ) Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros, meia-canas e rodapés.
(    ) Incentivar a proliferação de insetos, principalmente baratas e cupins, pois ajudam a afastar os aracnídeos.
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A) F V V V V V 
B) F F V V V V 
C) V F F F V F 
D) V V F V V F
E) F V V F F V 

Questão 24
Como se caracteriza a Dengue?

A) É uma doença perigosa que pode ser fatal. Ela é causada por um vírus presente na urina, fezes e saliva dos 
ratos que vivem no mato.

B) No começo parece com uma gripe,  a pessoa pode apresentar  náuseas,  vômitos e diarréia.  É uma doença 
causada por uma bactéria presente nos queijos e embutidos.

C) É uma doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti.
D) É uma doença infecciosa, crônica, causada pelo mosquito barbeiro.
E) É uma doença afebril, infecciosa, crônica, transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti.

Questão 25
Em relação à proliferação do mosquito Aedes Aegypti é correto afirmar que:

A) plantações de arroz, devido ao alto grau de umidade, podem ser reservatórios de proliferação do mosquito.
B) áreas desmatadas onde casas e alojamentos são construídos a menos de 50 metros da mata, podem favorecer a  

proliferação do mosquito.
C) ao  redor  das  casas,  principalmente  de  áreas  rurais,  onde  exista  lixo,  entulho,  pilhas  de  lenhas,  produtos 

agrícolas, palhas, ração animal podem favorecer a proliferação do mosquito.
D) em locais onde são armazenados grãos, dentro ou fora de casa, em áreas rurais, podem ser reservatórios de  

proliferação do mosquito.
E) pneus, caixas d’água sem tampa, calhas, lajes, garrafas sem tampa e pratinhos de vasos de plantas podem ser 

reservatórios de proliferação do mosquito.

Questão 26
A higienização das mãos é a medida mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções  
relacionadas à assistência à saúde.  Assinale V para verdadeiro e F para falso, quanto às finalidades da higienização 
das mãos.

(    ) Remoção de sujidades, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo 
a transmissão de infecções veiculadas ao contato.

(    ) Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.
(    ) Eliminação da flora bacteriana residente devido ao efeito esterilizante.
(    ) Eliminação da flora bacteriana transitória, devido ao efeito esterilizante.

A) V V F F
B) F F V V 
C) F V F V
D) V F F F 
E) F V V F

Questão 27
Assinale as medidas de prevenção da Hantavirose.

A) O armazenamento de grãos, rações e outros materiais sobre estrados com no mínimo 40 cm de altura.
B) O acúmulo de lixo orgânico e a criação de aves domésticas, e troncos de árvores são fontes de transmissão.
C) Afastar camas das paredes, evitando a umidade.
D) Limpar locais próximo das casas, evitando folhagens densas junto delas e aparar gramados.
E) Evitar locais com aglomerações de pessoas.
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Questão 28
Toda e qualquer instalação destinada à criação,  manutenção e reprodução de animais e aves deve ser construída,  
mantida e operada em condições sanitárias adequadas, de modo a não causar incômodo à população, devendo atender  
os seguintes critérios:

A) estar localizada no mínimo a uma distância de 500 metros em relação às residências.

B) estar localizada no mínimo a uma distância de 250 metros das divisas de terrenos vizinhos.

C) estar localizada no mínimo a uma distância de 250 metros de estradas federais.

D) estar localizada no mínimo a uma distância de 150 metros de estradas municipais.

E) estar localizada no mínimo a uma distância de 50 metros das divisas de terrenos vizinhos.

Questão 29
Em relação à Raiva, é correto afirmar que:

I. é uma antropozoonose e no ciclo urbano a principal fonte de infecção é o cão e o gato.
II. no Brasil, o morcego é o principal responsável pela manutenção da cadeia silvestre.
III. animais de produção (bovinos, equinos, caprinos e suínos) não podem ser fontes de infecção.
IV. a transmissão da raiva se dá pela via respiratória do animal infectado.

Marque a alternativa correta.
A) As alternativas I, II e III estão corretas.
B) As alternativas I e II estão corretas.
C) Somente a alternativa III está correta,
D) As alternativas I e IV estão corretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 30
Todo e qualquer sistema de esgotamento sanitário, seja público ou privado, individual ou coletivo, estará sujeito à 
fiscalização da autoridade sanitária e deverá obedecer aos seguintes critérios:

A) todo o sistema de esgotamento sanitário, antes de entrar em operação, deverá ser precedido de licenciamento 
junto ao órgão ambiental competente.

B) as águas pluviais provenientes das calhas e condutores dos edifícios,  ou mesmo nas áreas descobertas de 
terraços, deverão ser canalizadas até as sarjetas ou galerias de esgoto das imediações.

C) toda a ligação clandestina de esgoto sanitário ou de outras procedências, bem como a galeria de águas pluviais, 
deverá ser conectada e ligada à rede coletora de esgotos.

D) águas pluviais ou resultantes de drenagens deverão ser ligadas à rede de esgoto e sanitários.
E) a utilização, em atividades agropecuárias, de água fora dos padrões de potabilidade, esgotos sanitários ou lodo 

proveniente de processos de tratamento de esgotos, deverão ser ligados a rede coletora de esgoto.

Questão 31
O contato com os espinhos das lagartas do gênero Lonomia podem apresentar manifestações hemorrágicas e os casos 
mais graves podem evoluir para a insuficiência renal aguda ou morte. São medidas preventivas:

A) colocar 10 cm de pedregulho ou cascalho entre o chão e a casa.
B) nunca dormir ou descansar em lugares com restos de comida ou grãos.
C) prestar atenção nos troncos das árvores e na grama ao redor e observar se as folhas das árvores estão roídas.
D) armazenar grãos e alimentos sobre estrados com no mínimo 40 cm de altura.
E) tampar todos os buracos na parede, rodapés e telhado.
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Questão 32
A avaliação das fontes de risco à saúde nos locais e processos de trabalho, determinando a adoção das providências  
para  eliminação  ou  redução  dos  riscos,  compreende  ações  desenvolvidas  pela  autoridade  sanitária  em  todos  os  
estabelecimentos e locais de trabalho, avaliando:

A) A existência  de  quadro  de  pessoal  legalmente  habilitado  e  treinado  periodicamente  e  a  adaptação  do 
trabalhador ao ambiente de trabalho.

B) A notificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, assessorando e acompanhando as secretarias 
municipais de saúde e as empresas em geral, na elaboração de normas técnicas.

C) Assessoria e acompanhamento às secretarias municipais de saúde e às empresas em geral na elaboração de  
normas técnicas e notificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

D) Condições de riscos ambientais e processos de trabalho, medidas de prevenção dos riscos de acidentes e  
condições de conforto e de adaptação do ambiente de trabalho ao trabalhador.

E) Prevenção dos riscos de acidentes e a adaptação do trabalhador ao ambiente de trabalho.




