
Concurso Público/2012

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento 

do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em  
http://concursos.biorio.org.br 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

30 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número do caderno que consta neste 
caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de 
respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao 
Fiscal da sala.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Vigilante Sanitário

AGENDA 

l 16/04/2012, divulgação do gabarito 
da Prova Objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 19/04/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 19 e 20/04/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 03/05/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 08/05/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
resende2012@biorio.org.br

Código: VST84

Caderno: 1   Aplicação: Manhã
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1 - Em “Vendem feito picolé na praia.”, a expressão 
assinalada pode ser substituída por quase todos os 
sinônimos abaixo listados, EXCETO UM. Assinale-o:

(A) abundantemente;
(B) fartamente;
(C) copiosamente;
(D) escassamente.

2 - Em “Se o leitor, depois de ler um destes livros, ficar 
mesmo mais feliz, mais bem-sucedido, mais amado e 
mais rico, então me curvo.”, a expressão assinalada pode 
ser substituída pelo seguinte verbo sem qualquer prejuízo 
do sentido original da frase:

(A) rendo-me;
(B) inclino-me;
(C) endireito-me;
(D) alongo-me.

3 - O tema central sobre o qual a cronista dedica-se a desenvolver 
em seu texto pode ser resumido pela seguinte frase:

(A) “Transbordam nas prateleiras das livrarias os manuais 
de autoajuda.”

(B) “É preciso mergulhar um pouco mais fundo em busca 
das próprias necessidades...”

(C) “Cada um se ajuda como preferir.”
(D) “A princípio, todo mundo sabe que deve beber 

muito água, ser otimista, praticar exercícios, seguir a 
intuição, ter auto-estima, não se exigir demais etc.”

4 - A grande diferença apontada por Martha Medeiros 
entre o tradicionais livros de autoajuda e os demais textos, 
principalmente os literários, reside no seguinte aspecto:

(A) “...deixar de ser uma intenção para ser um hábito...”
(B) “...um aprendizado que se dá através do pensar e do sentir...”
(C) “Se o leitor, depois de ler um destes livros, ficar 

mesmo mais feliz, mais bem-sucedido...”
(D) “...como ter mais qualidade de vida.”

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto:

                                                                         Felicidade instantânea

 Transbordam nas prateleiras das livrarias os manuais de autoajuda. Como ser mais feliz, como ter sucesso, 
como pensar positivo, como conquistar um amor, como ter mais qualidade de vida. Vendem feito picolé na praia. Eu só 
me pergunto uma coisa: adianta?
 Se o leitor, depois de ler um destes livros, ficar mesmo mais feliz, mais bem-sucedido, mais amado e mais rico, 
então me curvo. Mas desconfio que o único bem verdadeiro que estes livros fazem é o de dar ao leitor a impressão de 
que ele está reagindo diante da própria frustração. Se alguém acha que sua vida, em certo aspecto, não anda legal, o 
fato de deslocar-se até uma livraria, comprar um destes livros e lê-lo até o fim já configura uma iniciativa, uma atitude 
favorável a si mesmo. Tenho certeza de que isso ajuda mais do que as palavras de ordem contidas nestas publicações, 
tipo “reinvente sua relação”, “pense se precisa mesmo comprar uma nova torradeira” ou “seja flexível”. Se fosse fácil 
assim, a psicanálise seria extinguida.
 A princípio, todo mundo sabe que deve beber muito água, ser otimista, praticar exercícios, seguir a intuição, 
ter autoestima, não se exigir demais etc. Só que para isso deixar de ser uma intenção para ser um hábito, a descoberta 
tem que se dar de dentro pra fora, vagarosamente. É preciso mergulhar um pouco mais fundo em busca das próprias 
necessidades e este é um aprendizado que se dá através do pensar e do sentir, duas coisas que raríssimos livros de 
autoajuda estimulam.
 Autoajuda, de verdade, são todos os outros livros: romances clássicos, policiais, livros de memórias, literatura 
erótica, realismo fantástico, poemas, narrações de viagens, biografias, contos folclóricos, ficção científica, crônicas do 
cotidiano, enfim, tudo que convida à reflexão, tudo que diverte e intriga, faz rir e chorar, tudo que nos auxilia no auto-
reconhecimento e nos justifica como seres humanos.
 “A coisa mais fina do mundo é o sentimento.” Você jamais lerá isso num livro de Roberto Shinyashiki, autor do 
best-seller O sucesso é ser feliz; no entanto, quem haverá de dizer que Adélia Prado não é autoajuda? São dela também 
os seguintes versos: “Não luto mais daquele modo histérico/ entendi que tudo é pó que sobre tudo pousa e recobre/ e a 
seu modo pacifica”, que talvez num manual de autoajuda seria traduzido por “se algo não der certo, não insista, parta 
para outra”. Cada um se ajuda como preferir.

(MEDEIROS, Martha. Non-stop – crônicas do cotidiano. 7ª edição. Porto Alegre: L&PM, 2007. p. 121-122.)
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5 - Em “...tudo que convida à reflexão...”, a notação léxica 
acento grave (`) foi utilizada para indicar:

(A) a fusão de dois as (a+a) denominada crase;
(B) a pronúncia aberta de uma vogal;
(C) que a vogal deve ser pronunciada de maneira mais 

fechada;
(D) que a vogal deve ser pronunciada com o som nasalizado.

6 - Em reflexão, a notação léxica til (~) foi utilizada para 
indicar:

(A) a fusão de dois as (a+a) denominada crase.
(B) a pronúncia aberta de uma vogal;
(C) que a vogal deve ser pronunciada de maneira mais 

fechada;
(D) que a vogal deve ser pronunciada com o som 

nasalizado.

7 - A palavra pó foi corretamente acentuada porque devem 
receber acento gráfico:

(A) todos os monossílabos tônicos terminados em a – e – o, 
seguidos ou não de s;

(B) todas as palavras oxítonas terminadas em a – e – o – em, 
seguidas ou não de s;

(C) todas as palavras proparoxítonas;
(D) as paroxítonas terminadas em ditongo crescente.

8 - O vocábulo picolé foi corretamente acentuado porque 
deve receber acento gráfico:

(A) todos os monossílabos tônicos terminados em a – e – o, 
seguidos ou não de s;

(B) todas as palavras oxítonas terminadas em a – e – o – em, 
seguidas ou não de s;

(C) todas as palavras proparoxítonas;
(D) as paroxítonas terminadas em ditongo crescente.

9 - O termo própria foi corretamente acentuado porque 
devem receber acento gráfico:

(A) todos os monossílabos tônicos terminados em a – e – o, 
seguidos ou não de s;

(B) todas as palavras oxítonas terminadas em a – e – o – em, 
seguidas ou não de s;

(C) todas as palavras proparoxítonas;
(D) as paroxítonas terminadas em ditongo crescente.

10 - Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras 
com suas sílabas separadas corretamente:

(A) ra-rís-si-mo / mer-gul-har / ci-en-tí-fi-ca;
(B) ra-rí-ssi-mo / mer-gu-lhar / cien-tí-fi-ca ;
(C) ra-rís-si-mo / mer-gu-lhar / ci-en-tí-fi-ca ;
(D) ra-rís-si-mo / me-rgu-lhar / ci-en-tí-fi-ca.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

11 - “A saúde é um __________ do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício.” A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) direito fundamental;
(B) estado de espírito;
(C) bem alienável;
(D) dever básico.

12 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS obtecem, dentre outros, 
aos seguintes princípios, EXCETO um. Assinale-o.

(A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 

(B) integralidade de assistência, entendida como um 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 

(C) igualdade da assistência à saúde, mas com alguns 
privilégios referentes à classe social do assistido; 

(D) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde.

13 - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única e 
é exercida, no âmbito dos Municípios, pela: 

(A) câmara municipal;
(B) secretaria de educação ou órgão equivalente;
(C) secretaria de saúde ou órgão equivalente;
(D) sociedade civil organizada.

14 - Avalie se a articulação das políticas e programas a 
cargo das comissões intersetoriais do SUS deve abranger, 
em especial, as seguintes atividades, dentre outras: 

I - alimentação e nutrição.
II - saneamento e meio ambiente. 
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
IV - saúde do trabalhador.

Estão corretas:

(A) I e IV, apenas;
(B) I, II e III, apenas;
(C) I, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.
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15 - Avalie se compete à direção municipal do Sistema 
Único de Saúde-SUS: 

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde; 

II - participar do planejamento, programação e organização 
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde-SUS, em articulação com sua direção 
estadual; 

III - participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho; 

IV - executar serviços de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador.

Estão corretos:

(A) I e IV, apenas;
(B) I, II e III, apenas;
(C) I, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

16 - A internação psiquiátrica somente será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize 
os seus motivos. São considerados os seguintes tipos de 
internação psiquiátrica: internação voluntária, internação 
involuntária e internação compulsória. A internação 
voluntária é aquela:

(A) determinada pela justiça;
(B) que se dá com o consentimento do usuário;
(C) que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido 

de terceiro;
(D) determinada pela secretaria de saúde.

17 - Os direitos da pessoa portadora de transtorno mental 
incluem os a seguir listados, EXCETO um. Assinale-o.

(A) ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades;

(B) ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 
sua recuperação pela inserção na família, no trabalho 
e na comunidade;

(C) ter acesso restrito aos meios de comunicação 
disponíveis, a critério da equipe multiprofissional que 
o assiste;

(D) ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração.

18 - Dentre os princípios norteadores da política de 
humanização do SUS NÃO encontramos o seguinte:

(A) valorização da dimensão subjetiva e social em todas 
as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o 
compromisso com os direitos do cidadão, destacando-
se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, 
orientação sexual e às populações específicas;

(B) desconstrução de autonomia e protagonismo dos 
sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS;

(C) apoio à construção de redes cooperativas, solidárias 
e comprometidas com a produção de saúde e com a 
produção de sujeitos;

(D) compromisso com a democratização das relações de 
trabalho e valorização dos profissionais de saúde, 
estimulando processos de educação permanente.

19 - “A saúde é __________, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.”

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) direito de todos e dever do Estado;
(B) dever de todos e direito do Estado;
(C) direito de alguns e dever de outros;
(D) direito do Estado.

20 - Avalie se ao Sistema Único de Saúde compete, além 
de outras atribuições:

I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

II - Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

III - Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

IV - Participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico.

V - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho.

Estão corretas:

(A) I, II e III, apenas;
(B) II, IV e V, apenas;
(C) III, IV e V, apenas;
(D) I, II, III, IV e V.
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21 - O nome dado a uma doença infecciosa e transmissível 
que ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar 
rapidamente entre pessoas de outras regiões é:

(A) endemia;
(B) epidemia;
(C) pandemia;
(D) toxemia.

22 - São referenciais e objetivos dos distritos sanitários, 
EXCETO:

(A) redução dos riscos de adoecimento;
(B) redução de óbitos e sequelas;
(C) redução de medidas sanitárias preventivas;
(D) melhora da qualidade de vida.

23 - Observe as afirmativas abaixo em relação às funções 
da vigilância epidemiológica:

I. a vigilância epidemiológica compreende um ciclo de 
funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas 
de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, 
o comportamento da doença ou agravo selecionado como 
alvo das ações;

II. dentre as funções principais da vigilância epidemiológica 
está a coleta, processamento, análise e interpretação de 
dados sobre um agravo ou doença;

III. a recomendação e promoção de ações para o controle 
de doenças é papel da vigilância epidemiológica.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

24 - Vários são os dados que alimentam o sistema nacional 
de vigilância epidemiológica. Os dados que indicam a 
gravidade do fenômeno vigiado são os:

(A) dados de mortalidade;
(B) dados demográficos;
(C) dados de morbidade;
(D) dados socioeconômicos.

25 - Em relação aos surtos de doenças transmitidas 
por alimento assinale a alternativa que NÃO descreve 
medidas a serem tomadas:

(A) evitar que os alimentos suspeitos continuem a ser 
consumidos, distribuídos e comercializados; 

(B) destruir todos os alimentos suspeitos de contaminação 
imediatamente após a notificação;

(C) preservar as embalagens e respectivos 
acondicionamentos, quando a suspeita estiver 
relacionada a produtos industrializados;

(D) orientar os doentes a não se automedicarem, mas sim 
a procurarem o serviço de saúde.

26 - Observe as afirmativas abaixo a respeito da ética 
profissional:

I. O reconhecimento dos talentos das pessoas, preservando 
os valores da organização, deve-se sobrepor à 
discriminação de sexo, raça, idade, região geográfica, 
nas políticas de recursos humanos.

II. É comum e ético, deixar de contratar, intencionalmente, 
a pessoa considerada ideal, para contratar alguém, 
sabidamente não habilitado, em troca de alguma 
vantagem significativa.

III. Condutas antiéticas que, eventualmente ocorram 
no ambiente de trabalho, devem ser adequada e 
exemplarmente corrigidas para assegurar o clima, a 
cultura e a imagem de uma organização séria.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

27 - Sobre a notificação da não-ocorrência de doenças 
de notificação compulsória na área de abrangência da 
unidade de saúde, NÃO é correto afirmar que:

(A) é chamada de notificação negativa;
(B) indica que os profissionais e o sistema de vigilância 

da área estão alertas para a ocorrência de tais eventos;
(C) é feita através da ficha individual de notificação;
(D) é preenchida para cada paciente, quando da suspeita 

de problema de saúde de notificação compulsória.

28 - As doenças transmissíveis eram a principal causa de 
morte nas capitais brasileiras na década de 1930, mas esse 
panorama mudou nos dias atuais. Assinale a alternativa 
que NÃO contribuiu para a redução da mortalidade em 
casos de doenças transmissíveis:

(A) controle e prevenção ineficazes;
(B) melhorias sanitárias;
(C) desenvolvimento de vacinas e antibióticos;
(D) ampliação do acesso aos serviços de saúde.
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29 -  Avalie se, de acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Resende, compete ao município:

I.  legislar sobre assuntos de interesse local;
II. instituir e arrecadar os tributos de sua competência;
III. prestar serviços de atendimento à saúde da população;
IV. promover as ações de prevenção e controle de zoonoses, 

mediante o emprego de conhecimentos e técnicas 
especializadas, de forma a preservar a saúde da 
população.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) II, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

30 - A Administração Pública direta ou indireta dos 
Poderes do Município de Resende NÃO obedece ao 
seguinte princípio:

(A) pessoalidade;
(B) moralidade;
(C) publicidade;
(D) interesse coletivo.






