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

CARGO: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NÍVEL SUPERIOR

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 38 (trinta e oito) questões objetivas, numeradas de 01 a 38, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 22 (vinte e duas) 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 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Considere o fragmento: “Não se pode ignorar a revolução educacional pela qual o Brasil passou nos últimos anos. Até 
poucas décadas, vivíamos num país de analfabetos, no qual educação era luxo.” 

Observando-se  a  relação  de  sentido  e  a  regência  verbal,  os  conectivos  destacados  podem  ser  substituídos,  
respectivamente, por:

A) de que / onde 
B) da qual / em que
C) por que / de que
D) de que / onde
E) por que / onde 

Questão 02
Leia o fragmento: “Ao longo dos últimos anos, os melhores cérebros do país têm buscado compreender as razões que  
levaram o  Brasil,  no  passado  apontado  como  uma  nação  fadada  ao  sucesso,  a  transformar-se  numa  espécie  de 
lanterninha na corrida global pela prosperidade.”

Acerca do funcionamento dos termos na oração, pode-se afirmar que:
I. a expressão “Ao longo dos últimos anos”, ao traduzir uma circunstância de tempo decorrido, atualiza para os 

nossos dias a informação contida no fragmento.
II. a locução  “têm buscado” pode ser substituída pela forma verbal simples correspondente, sem alteração de 

sentido.
III. a expressão “no passado apontado como uma nação fadada ao sucesso” indica uma circunstância de lugar.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas a I está correta.
B) Apenas a II está correta. 
C) Apenas a III está correta. 
D) Apenas a I e a III estão corretas. 
E) Apenas a II e a III estão corretas.

Questão 03
Leia o fragmento: “Isso fica evidente na dificuldade que empresas de quase todos os setores vivem para recrutar em 
larga escala seu bem mais precioso – capital humano de boa qualidade. Esse é exatamente um dos grandes desafios 
das economias que perseguem o crescimento sustentável: garantir o suprimento de massas de pessoas qualificadas.” 

Considerando  o  emprego  dos  pronomes  destacados,  analise  as  afirmativas  abaixo,  identificando  com  V  a(s) 
verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s).

(    ) O pronome isso não apresenta um referente nesse fragmento.
(    ) O pronome seu refere-se à expressão “os setores”.
(    ) O pronome todos encontra-se modificado pelo advérbio “quase”.
(    ) O pronome esse recupera a expressão “capital humano de boa qualidade”.
(    ) O pronome que recupera a expressão “grandes desafios”.

A seqüência correta é:
A) F V F V V 
B) V F F V F 
C) F F V F V 
D) V F V F F 
E) F V F F F
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Para responder as questões de 04 a 06, leia o texto.

Nanotecnologia está na rua.  Você não consegue ver, mas produtos microscópicos estão se 
espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua volta.

Leandro Narloch
Revista Superinteressante/jul. 2005.

Haverá  um dia  em que  um cartaz  na  rua  poderá  ser  uma televisão  de  alta 
definição. Os carros serão econômicos, terão uma pintura que nunca fica arranhada e vidros 
que se limpam sozinhos e mudam de cor de acordo com o ambiente. Você poderá curar um 
câncer de pele com um simples esparadrapo e andar com roupas que não mancham. Tudo 
isso acontecerá um dia.

E esse dia é na semana que vem.

Sim, essas tecnologias já existem e muitas delas já estão à venda nas lojas. São 
alguns dos primeiros produtos de uma das mais promissoras das ciências: a nanotecnologia 
–  ciência  que  lida  com  objetos  em  escala  nanométrica  (1  nanômetro  equivale  a  1 
milionésimo de milímetro). É o trabalho de cientistas que estão construindo coisas de baixo 
para cima, manipulando átomo por átomo até criar substâncias com características quase 
mágicas. Eles descobrem que quantias desprezíveis de argila aumentam em 1.000 vezes a 
resistência de plásticos. Que, em algumas condições, os átomos de carbono se organizam em 
tubos microscópicos... E acham a alta tecnologia de hoje ultrapassada. "Um palmtop tem 
muito mais memória que o primeiro computador do mundo, que ocupava um prédio inteiro. 
Mesmo assim, cada um dos seus  transistores  precisa  de um número  absurdo de átomos 
apenas para dizer 0 ou 1", afirma o químico Henrique Toma, da USP. Uma das principais 
fontes de inspiração desses cientistas é a própria natureza. "Ela tem soluções nanométricas 
simples que podem ser levadas para diversas áreas", diz o químico Fernando Galembeck, da 
Unicamp. Com microscópios poderosíssimos, é possível acompanhar os átomos de um vírus, 
o transporte de oxigênio pela hemoglobina e a criação de energia pelas plantas. Depois, é só 
tentar reproduzir essas soluções em escala industrial. 

Mas, como toda novidade, a nanociência está assustando. Afinal, um material  
com características incríveis poderia também causar danos incríveis ao homem ou ao meio  
ambiente. No mês passado, um grupo de ativistas americanos tirou a roupa para protestar 
contra calças nanotecnológicas que seriam superpoluentes. Mas um estudo patrocinado por 
um dos maiores céticos da nanotecnologia, o príncipe Charles, do Reino Unido, concluiu que 
os novos materiais na maioria das vezes são mais simples, evitam o uso de metais pesados e  
podem até diminuir a poluição. [...]

(Disponível em: http://super.abril.com.br/superarquivo/2005/conteudo_391739.shtml.
Acesso em: 29 jul.2011).

Questão 04
A palavra “promissoras”, destacada no texto significa:

A) prolixas.
B) prósperas.
C) prolíferas.
D) promitentes.
E) promocionais.

http://super.abril.com.br/superarquivo/2005/conteudo_391739.shtml
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Questão 05
Assinale a alternativa correta a respeito de informações do último parágrafo do texto.

A) Os danos ao meio ambiente são provocados pela nanotecnologia.
B) Coisas novas costumam provocar medo e receio.
C) Produtos criados pela nanotecnologia só apresentam vantagens e pontos positivos.
D) Os ativistas tiraram as calça em protestos porque são altamente poluentes.
E) Segundo período (iniciado por “Afinal...”) indica consequência do primeiro (iniciado por “Mas...”)

Questão 06
Indique a opção cujo trecho de sentença, extraído do texto, apresenta uma oração de sujeito inexistente.

A) “Haverá um dia...”
B) “Tudo isso acontecerá um dia”.
C) “São alguns dos primeiros produtos...”
D) É o trabalho de cientistas...”
E) “... afirma um químico da USP”.

Questão 07
Indique a opção que apresenta erro no uso do acento da crase.

A) Os documentos pertencem àquele cientista brasileiro.
B) Os poluentes dos rios causam danos às regiões em volta.
C) Todos gostariam de assistir à novelas em TVs de alta definição.
D) Novas tecnologias podem ser muito úteis à humanidade.
E) Na palestra, o professor referiu-se à nova tecnologia.

Questão 08
Assinale a opção em que, de acordo com a norma culta, o pronome oblíquo está adequadamente empregado.

A) Hoje os vidros dos carros não limpam-se sozinhos.
B) Os ativistas tinham lembrado-se com pesar de alguns desastres ecológicos.
C) Os cientistas deveriam-se ocupar em desenvolver produtos práticos e baratos.
D) Em breve as pessoas esquecer-se-ão da época em que os computadores não existiam.
E) Se passarão muitos anos até que a nova tecnologia entre em todos os lares brasileiros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
Sobre a carreira do servidor, instituída por meio da Lei n.º 1.107, de 2004, do Prefeito Municipal de Marmeleiro,  
assinale a alternativa correta.

A) A carreira é um sistema de ascensão na forma vertical no qual o servidor faz jus a melhores condições salariais  
considerando unicamente o tempo de serviço.

B) Os cargos do quadro próprio de pessoal da Prefeitura Municipal de Marmeleiro são permanentes, não podendo 
ser extintos.

C) A tabela  de  salários  é  composta  de  10  referências  e  o  acréscimo  entre  uma  referência  salarial  e  outra  
imediatamente superior é de 5% (cinco por cento).

D) São elementos constitutivos do Plano de Carreira: o quadro, o cargo, a classe e a referência.
E) Como  retribuição  pelo  efetivo  exercício  do  cargo,  o  servidor  receberá  provento  conforme  sua  classe 

identificada por algarismos arábicos de um a dez.
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Questão 10
A Lei  municipal  de  Marmeleiro,  n.º  552,  de  19/03/1992,  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do 
Município.  Após a  aprovação em concurso público,  qual  o  prazo previsto na referida lei  para a posse em cargo 
público?

A) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por  
mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

B) A posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação do ato de provimento.
C) A posse ocorrerá no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação do ato de provimento.
D) A posse ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 

10 (dez) dias, a requerimento do interessado.
E) A posse ocorrerá no prazo de 1 (um) ano contado da publicação do ato de provimento.

Questão 11
A Lei Orgânica do Município de Marmeleiro, em vigor, traz as competências privativas do município, as competências  
comuns do município em conjunto com a União e o Estado do Paraná e as suas competências suplementares. Assinale 
a alternativa em que constam apenas competências privativas do município:

A) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural e defender o consumidor.
B) dispor  sobre  o  destino  do  lixo,  bem  como  sua  remoção  e  fixar  o  horário  de  funcionamento  dos 

estabelecimentos comerciais, industriais e similares.
C) preservar as florestas, a fauna e a flora e realizar atividades de defesa civil.
D) zelar pela guarda da Constituição e das leis e estabelecer a política de educação para a segurança no trânsito. 
E) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar e combater a todas as formas de 

poluição ambiental.

Questão 12
Quais os princípios da Administração Pública previstos expressamente no art. 37,  caput, da Constituição Federal e 
repetidos no art. 74, caput, da Lei Orgânica do Município de Marmeleiro em vigor?

A) Legalidade, pessoalidade, razoabilidade, finalidade e eficiência.
B) Legalidade, moralidade, primazia do interesse público, razoabilidade e celeridade.
C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
D) Legalidade, motivação, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.
E) Legalidade, finalidade, razoabilidade, publicidade e segurança jurídica.

Questão 13
Sobre acumulação remunerada de cargos públicos, assinale a alternativa correta.

A) A regra de que é vedada a acumulação de cargos públicos não possui exceções.
B) É  possível  acumular  um  cargo  público  de  professor  com  outro  técnico  ou  científico,  desde  que  haja 

compatibilidade de horários.
C) Quando  houver  acumulação  lícita  de  cargos  públicos  não  se  aplicará  o  teto  remuneratório  com base  no 

subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
D) É possível acumular três cargos públicos remunerados de professor.
E) É possível acumular três cargos públicos remunerados de médico, independentemente da compatibilidade de 

horários.

Questão 14
Sobre os tributos municipais, assinale a alternativa correta.

A) O município poderá instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.
B) O município poderá instituir impostos sobre os templos de qualquer culto.
C) O município poderá estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 

sua procedência ou destino.
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D) O município poderá instituir impostos sobre jornais e o papel destinado a sua impressão.
E) O município poderá cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que o  

instituiu ou aumentou.

Questão 15
Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos constantes do art. 5º da Constituição Federal, assinale a  
alternativa correta.

A) A criação de associações e cooperativas dependerá de autorização estatal para seu funcionamento.
B) É assegurado a todos, mediante pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.
C) Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
D) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
E) É inviolável  o  sigilo  da  correspondência  e  das  comunicações  telegráficas,  de  dados  e  das  comunicações 

telefônicas, ainda que por ordem judicial.  

Questão 16
Em relação à obrigatoriedade de aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, segundo a Lei  
Orgânica do Município de Marmeleiro, é correto afirmar:

A) que a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino é facultativa.
B) que  o  município  aplicará  anualmente  nunca  menos  que  25%  da  receita  resultante  de  impostos  e  das 

transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
C) que  o  município  aplicará  anualmente  nunca  menos  que  15%  da  receita  resultante  de  impostos  e  das 

transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
D) não existe limite definido na lei orgânica municipal para investimentos na manutenção e no desenvolvimento 

do ensino.
E) que  os  limites  de  aplicação  na  manutenção  e  no  desenvolvimento  do  ensino  é  variável  e  depende  da 

arrecadação do município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Com a aprovação da Constituição de 1988 e implementação do Sistema Único de Saúde se definiu e consolidou o  
conceito de Vigilância Sanitária, que atualmente se conhece no Brasil. São atribuições da Vigilância Sanitária:

I. o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas as  
etapas e processos, da produção ao consumo.

II. conjunto  de  ações  capazes  de  eliminar,  diminuir  ou prevenir  riscos  à  saúde e  de intervir  nos  problemas 
sanitários.

III. estudo da distribuição de um problema de saúde na população e a investigação das razões desta distribuição.
IV. controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

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

Questão 18
São consideradas medidas preventivas todas aquelas utilizadas para evitar as doenças ou suas consequências, quer 
ocorram sob forma esporádica, quer de modo endêmico ou epidêmico. As três fases, de prevenção primária, secundária 
e terciária desdobram-se em cinco níveis:
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A) Promoção da Saúde - Cadeia de Eventos - Medidas Universais - Diagnóstico e Tratamento Precoce - Medidas 
Seletivas.

B) Promoção  da  Saúde  -  Proteção  Específica  -  Diagnóstico  e  Tratamento  Precoce  -  Limitação  do  Dano  -  
Reabilitação.

C) Medidas Individualizadas ou indicadas caso a caso – Controle Social e Autocontrole – Proteção Específica –  
Reabilitação.

D) Diagnóstico e Tratamento Precoce – Limitação do Dano – Fatores do Meio Ambiente – Medidas Seletivas – 
Promoção da Saúde

E) Medidas Universais e Seletivas – Limitação do Dano – Proteção Específica – Medidas Individualizadas ou  
indicadas caso a caso – cadeia de eventos.

Questão 19
Ao invés de considerar saúde e doença como componentes de um sistema binário, do tipo presença/ausência, pode-se 
mais adequadamente concebê-las como um processo no qual o ser humano passa por múltiplas situações, que exigem  
do seu meio interno um trabalho de compensações e adaptações sucessivas, podendo subdividi-lo em quatro fases:

A) Fase Patológica Pré-Clínica - Fase Comportamental - Fase Clínica - Fase de Incapacidade Residual.
B) Face de Incapacidade Residual – Fase da Causalidade Múltipla – Fase Clínica – Fase dos fatores físicos e dos 

miasmas.
C) Fase Clínica – Fase Patológica Pré-Clínica - Fase dos fatores físicos e dos miasmas – Fase Microbiológica, 

dos Germes ou do Contágio.
D) Fase Microbiológica, dos Germes ou do Contágio - Fase da Magia - Fase da Causalidade Múltipla - Fase 

patológica pré-clínica.
E) Fase  Inicial  ou  de  Suscetibilidade  -  Fase  Patológica  Pré-Clínica  -  Fase  Clínica  -  Fase  de  Incapacidade 

Residual.

Questão 20
A atenção à Saúde do Trabalhador no setor público e privado, no mercado formal e informal, compreende as ações  
individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito do SUS abrangendo:

A) a formulação, execução, acompanhamento e avaliação da política de insumos e equipamentos para a saúde.
B) o propósito de informar como os eventos variam na população.
C) a Identificação e o tratamento da doença que se encontra em evolução clinicamente aparente.
D) a  avaliação  das  fontes  de  risco  à  saúde  nos  locais  e  processos  de  trabalho,  determinando  a  adoção  das  

providências para a eliminação ou redução dos riscos.
E) a identificação e a explicação dos problemas, visando atender as necessidades humanas.

Questão 21
Quais os riscos ocupacionais que devem ser avaliados pelo fiscal de vigilância sanitária no local de trabalho?

A) Risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico, risco biopsicossocial, risco de acidente.
B) Risco físico, risco químico-biológico, risco ambiental, risco social e risco ergonômico.
C) Risco biológico, risco social univariado, risco ambiental, risco de acidente e risco físico.
D) Risco químico, risco biopsicossocial, risco econômico, risco social e risco de acidente.
E) Risco ergonômico, risco físico-químico, risco biopsicossocial, risco ambiental, risco biológico.

Questão 22
O Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados  
e implementados a partir de bases científicas e técnicas normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção  
de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados o encaminhamento seguro, visando à proteção dos trabalhadores, a  
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Todo o gerador deve elaborar um Plano de  
Gerenciamento de Resíduos – PGRSS, devendo seguir as seguintes etapas para o manejo dos resíduos:
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A) segregação,  acondicionamento,  identificação,  transporte  interno,  armazenamento  temporário,  tratamento, 
armazenamento externo, coleta e transporte externos e disposição final.

B) segregação, acondicionamento, identificação, tratamento e disposição final.
C) identificação, armazenamento temporário, coleta e transporte externos e disposição final.
D) manejo, segregação, identificação, armazenamento temporário, armazenamento externo e disposição final.
E) acondicionamento, identificação, tratamento, coleta e transporte interno e disposição final.

Questão 23
O  Programa  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  (PCIH)  é  um  conjunto  de  ações  desenvolvidas  deliberada  e 
sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Para  
a adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) a 
qual deverá ser composta por profissionais da área de saúde, podendo ser consultores e executores.  Os membros 
consultores serão representantes dos seguintes serviços:

A) Serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de farmácia,  laboratório de microbiologia e administração.
B) Serviço  médico,  serviço  de  enfermagem,  serviço  de  lavanderia,  serviço  de  hotelaria  e  zeladoria  e 

administração.
C) Serviço  médico,  serviço  de  farmácia,  serviço  de  controle  e  auditoria,  serviço  de  biossegurança  e 

administração.
D) Serviço médico,  serviço de enfermagem, serviço de farmácia,  serviço  de controle  e  auditoria,  serviço de 

sistemas de informação e administração.
E) Serviço médico,  serviço de farmácia, serviço de apoio,  diagnóstico e tratamento,  serviço de enfermagem, 

serviço de sistemas de informação, sistema de hotelaria e zeladoria e administração.

As questões 24 e 25 deverão ser respondidas a partir do texto abaixo.
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 24
Os procedimentos recomendados em caso de exposição a material biológico:

A) cuidados  locais,  aplicação  de  imunização  contra  o  tétano,  administração  de  interferon  e  medidas  de 
quimioprofilaxia e acompanhamento sorológico para HIV e Hepatites.

B) realização  de  testes  de  quantificação  da  carga  viral,  detecção  de  anticorpos  anti-HIV e  recomendações  
específicas para imunização contra o tétano.

C) cuidados locais,  aplicação de imunização contra o tétano, realização de testes de quantificação da carga viral,  
uso combinado de AZT e Lamivudina (3TC) e uso de indinavir ou neofinavir.

D) cuidados  locais  na área  exposta,  medidas  de quimioprofilaxia  e  acompanhamento  sorológico  para  HIV e 
Hepatites, recomendações específicas para imunização contra o tétano.

E) administração  de  interferon  e  medidas  de  quimioprofilaxia  e  acompanhamento  sorológico  para  HIV  e 
Hepatites,  testes  de  triagem  e  testes  confirmatórios  –  imunoflorescência  e/ou  western-brot,   quando 
necessários.

Questão 25
São medidas específicas de quimioprofilaxia para Hepatite B:

A) vacinação para Hepatite B pré-exposição. 
B) aplicação de gamaglobulina hiperimune para Hepatite B após 15 dias do acidente.
C) aplicação da BCG.
D) aplicação de gamaglobulina hiperimune para Hepatite dentro de 24 a 48 horas após o acidente.
E) aplicação de duas doses da vacina para Hepatite B, com intervalo de 30 dias.
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As questões 26 até 29 deverão ser respondidas a partir do texto abaixo.
As infecções hospitalares podem ser classificadas como endógenas,  e exógenas, quando os microorganismos são 
provenientes  de equipamentos,  artigos  odonto-médico-hospitalares,  pessoal  de  saúde  e,  eventualmente,  alimentos, 
água ou outras fontes ambientais. Por este motivo, o reprocessamento dos artigos torna-se extremamente importante  
para garantir a segurança do processo.
 
Questão 26
Em relação à limpeza dos artigos pode-se afirmar que:

I. a  limpeza  deve  ser  realizada  em  todo  o  artigo  odonto-médico-hospitalar  contaminado,  precedendo  à 
desinfecção e esterilização.

II. é o procedimento que pode ser realizado manualmente para a remoção de sujidades por meio de ação física  
aplicada sobre a superfície do material.

III. os  processos  de  limpeza  mecânica  em  sistemas  fechados  são  realizados  em  lavadoras  desinfectadoras,  
descontaminadoras, ultrassônicas e esterilizadoras.

IV. deverão ser seguidas as normas estabelecidas pelo Serviço de Saúde Ocupacional do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – CONAMA, bem como o uso obrigatório dos EPIs.

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

Questão 27
Todo  o  artigo  que  será  esterilizado,  armazenado  e  transportado  deverá  ser  acondicionado  em  embalagem 
criteriosamente selecionada para a segurança do processo. Assinale os tipos de embalagem utilizados:

A) papel manilha, papel Craft ou Perfex e papel grau cirúrgico.
B) tecidos de algodão, papel grau cirúrgico e containers de inox ou alumínio.
C) papel manilha, campos de algodão e papel grau cirúrgico.

D) papel Craft ou Perfex, papel grau cirúrgico e containers de inox ou alumínio.

E) campos de algodão, papel toalha e papel grau cirúrgico.

Questão 28
Assinale V para verdadeiro e F para falso, considerando os fatores que interferem para o estabelecimento do prazo de  
validade da esterilização.

(    ) Temperatura abaixo de 39°C.
(    ) Prateleiras abertas ou fechadas.
(    ) Tipo de embalagem utilizada.
(    ) Número de vezes que o pacote é manuseado antes do uso.
(    ) Condições da área de estocagem.
(    ) Tipo e configuração dos artigos utilizados.
(    ) Nível de umidade abaixo de 20%.

A) F V V V V V F
B) F F V V V V F
C) V V F V F V F
D) V F F F V F V
E)  F V V F F V V
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Questão 29
A esterilização pelo calor é o processo realizado por meio de equipamentos denominados forno de Pasteur ou estufa e  
autoclave. Em relação ao controle biológico:

I. o microorganismo padrão para teste de esterilidade pela autoclave é o Bacillos subtilis.
II. o  microorganismo  padrão  para  teste  de  esterilidade  pela  estufa  ou  forno  de  Pasteur  é  o  Bacillos  

stearothermophilus.
III. o microorganismo padrão para teste de esterilidade pela autoclave é o Bacillos stearothermophilus.
IV. o microorganismo padrão para teste de esterilidade pela estufa ou fornao de Pasteur é o Bacillos subtilis.
V. o microorganismo padrão para teste de esterilidade pela autoclave é o Strepetococcus Aureos.

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

Questão 30
Recentemente o termo “lavagem das mãos” foi substituído por “higienização das mãos” devido à grande abrangência 
deste  procedimento.  A higienização  das  mãos  é  a  medida  mais  simples  e  menos  dispendiosa  para  prevenir  a  
propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Os principais antissépticos utilizados para a higienização  
das mãos são:

I. Álcoois com concentração de 70%.
II. Álcoois com concentração de 92%.
III. Clorexidina 2 ou 4%.
IV. Compostos de Iodo.
V. Hipoclorito de Sódio.

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

Questão 31
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviridae e é transmitida, no Brasil, 
através  do  mosquito  Aedes  Aegypti,  também infectado  pelo  vírus.  Atualmente,  a  dengue  é  considerada  um dos 
principais problemas de saúde pública de todo o mundo. Quanto ao ciclo reprodutivo do  Aedes Aegypti é correto 
afirmar que:

I. geralmente os machos do Aedes aegypti acasalam apenas uma vez.
II. os mosquitos vivem em média 100 dias.
III. a fêmea do Aedes aegypti põe em média cerca de 300 ovos por ciclo.
IV. o ciclo reprodutivo dura em média cinco dias.

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

http://www.combateadengue.com.br/?page_id=941
http://www.combateadengue.com.br/?page_id=941
http://www.combateadengue.com.br/?p=31
http://www.combateadengue.com.br/?page_id=8
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Questão 32
A Portaria n.º 777, de 28/04/04, disciplina os procedimentos técnicos para a notificação compulsória de 11 agravos à 
Saúde do Trabalhador em rede de serviços, no Sistema Único de Saúde – SUS. São eles:

(    ) acidente de trabalho fatal, com mutilação, com exposição a material biológico e de crianças e adolescentes.
(    ) acidente de trabalho fatal, com mutilação e encefalite.
(    ) câncer ocupacional, encefalite e fibromialgia.
(    ) câncer ocupacional, transtornos mentais relacionados ao trabalho e pneumoconioses.
(    ) dermatoses e intoxicações por gases e metais.
(    ) LER, DORT e PAIR.

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

Questão 33
As atividades de Vigilância Ambiental em Saúde, compreendem o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e 
entidades públicas relativas à vigilância ambiental em saúde e tem a finalidade de recomendar e adotar medidas de  
prevenção a determinados agravos à saúde:

I. vetores, reservatórios e hospedeiro.
II. animais peçonhentos, água para consumo humano e ar.
III. solo e contaminantes ambientais.
IV. desastres naturais e acidentes com produtos perigosos.

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

Questão 34
Os produtos de interesse à saúde somente podem ser comercializados, expostos à venda, utilizados e entregues para 
uso e/ou consumo quando estiverem:

A) em bom estado de conservação, com os rótulos, que devem ser impressos ou litografados.
B) em bom estado de conservação, com identificação do nome e composição do produto.
C) em bom estado de conservação, dentro do prazo de validade, sem adulteração, com número de lote e de 

registro no órgão competente e com identificação do nome e composição do produto.
D) mantidos  refrigerados  ou  congelados  em  câmaras  frigoríficas;  e  os  rótulos  devem  ser  impressos  ou 

litografados.
E) com número de lote e de registro no órgão competente, com identificação do nome e composição do produto e 

mantidos sob refrigeração ou congelados em câmaras frigoríficas.

Questão 35
São consideradas  atividades  e  empreendimentos  potencialmente  causadores  de danos ou risco à  vida ou à  saúde  
coletiva e ao meio ambiente, entre outros. Assinale a alternativa correta,  quanto às atividades e empreendimentos  
potencialmente causadores de dano.

A) Usinas termoelétricas e usinas termonucleares; estações de tratamento de esgoto sanitário; aterros de resíduos 
tóxicos e perigosos.
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B) Reservatório de água para consumo humano; mananciais superficiais ou subterrâneos; tratamento de esgoto 
sanitário.

C) Usinas termoelétricas e usinas termonucleares; reservatórios e hospedeiros; instalações de armazenagem de 
produtos tóxicos e perigosos.

D) Usinas de compostagem; reservatórios e hospedeiros; resíduos de serviço de saúde.
E) Instalações de armazenagem de produtos tóxicos e perigosos, águas pluviais ou resultante de drenagens; poços 

rasos escavados.

Questão 36
O Sistema Estadual de Informações em Saúde é um mecanismo de coleta de dados, processamento, análise e difusão  
de informações em saúde. Esse sistema deverá ser descentralizado nos seguintes níveis:

A) nível distrital e municipal.
B) nível estadual, regional e distrital.
C) nível federal, municipal e intersetorial.
D) nível central, regional e municipal.
E) nível regional, intersetorial e municipal.

Questão 37
Constituem objetivos básicos das ações de prevenção e controle de zoonoses na promoção da saúde humana. Assinale  
a alternativa correta:

A) os animais suspeitos ou doentes de zoonoses deverão ser mantidos em observação e isolamento em local 
devido pelo poder público municipal.

B) prevenir, promover e preservar a saúde animal de danos e agravos causados ou transmitidos por vetores.
C) prevenir, reduzir e/ou eliminar a morbidade e a mortalidade humana decorrente dos agravos relacionados às  

zoonoses,  mediante  o  emprego de conhecimentos  técnicos  e  científicos  e  práticas  de  saúde  que  visem o 
controle de zoonoses.

D) colaborar, através de convênios, com a União e com os Estados para a implementação de práticas de saúde que 
visem o controle de zoonoses.

E) executar ações de prevenção com animais transmissores de doenças, no âmbito municipal.

Questão 38
A Vigilância Sanitária Estadual e Municipal no âmbito de sua competência deverá fiscalizar o comércio e o uso de  
substância e medicamentos psicotrópicos e outros sujeitos a controle especial. São de responsabilidade dos serviços de  
vigilância sanitária, as seguintes ações:

A) prestar todas as informações e orientações adequadas a fim de resguardar o sigilo profissional.
B) inspecionar os estabelecimentos que utilizam para qualquer fim, substâncias e/ou medicamentos sujeitos a  

controle especial, fazendo rígida conferência de toda a escrituração exigida nas normas sanitárias específicas.
C) participar  da  definição  de  ações  e  programas  de  governo  dirigidas  ao  controle  da  comercialização  de  

substâncias e/ou medicamentos sujeitos a controle especial.
D) desenvolver  mecanismos  que  permitam  acompanhar  a  utilização  dos  psicotrópicos  comercializados  no 

domicílio.
E) regulamentar e autorizar a entrada e saída de psicotrópicos para outros estados e países, conforme legislação 

vigente.


	Nanotecnologia está na rua. Você não consegue ver, mas produtos microscópicos estão se espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua volta.



