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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder as questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 
No primeiro quadrinho, a palavra ideias aparece acentuada, pois 
a tirinha foi produzida antes da reforma ortográfica. De acordo 
com as novas regras de acentuação, marque o item em que há 
erro na acentuação da palavra: 
 
A) O pêlo do gato era macio e brilhante; 
B) A pressa é a paranoia do século; 
C) Muitos creem que o dinheiro é o remédio para todos os males; 
D) Eu averiguo sempre meus atos, para não cometer erros; 
E) Ela para para cumprimentar o público. 
 

QUESTÃO 02 

No terceiro quadrinho “Não seria maravilhoso se as bibliotecas 
fossem mais importantes do que os bancos?” 
A palavra grifada exerce função morfológica de: 
 
A) Pronome apassivador; 
B) Pronome reflexivo; 
C) Conjunção subordinada adverbial condicional; 
D) Conjunção integrante; 
E) Pronome reflexivo. 
 

QUESTÃO 03 

Os verbos apreciar (apreciem), no segundo quadrinho, e ser 
(seria), no terceiro quadrinho, aparecem, respectivamente, 
conjugados no tempo e modo: 
 
A) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo; 
B) Presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo; 
C) Presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo; 
D) Pretérito perfeito do subjuntivo e futuro do indicativo; 
E) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

Marque o item em que há desvio da norma padrão: 
 
A) “Foi um dos poucos no seu tempo que reconheceu a 

originalidade e importância da literatura brasileira.” (Júlio 
Ribeiro); 

B) Batiam oito horas quando ela abriu a janela do quarto; 
C) O respeito aos pais é importante, mas nem todos têm 

obedecido este preceito; 
D) Os pintores não trouxeram o quadro consigo; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que há erro na separação silábica de algum 
vocábulo: 
 
A) Ab-rup- te- la, guer-ra , ca-a- tin-ga; 
B) Tugs-tê-nio, felds-pa-to, cons-ci-en-te; 
C) Bi-sa-vó, trans-a-tlân-ti-co, cis-pla-tino; 
D) Cons-pi-ra-ção, ru-a, á-gua; 
E) Gno-mo, sub-li-nhar, sub-lo-car. 
 

ANOTAÇÕES 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Uma urna possui 5 bolas, sendo 2 amarelas e 3 verdes. A chance 
de retirar uma bola dessa urna e ela ser verde é: 
 
A) 0,2; 
B) 0,3; 
C) 0,4; 
D) 0,5; 
E) 0,6. 
 

QUESTÃO 07 

A quantidade de números múltiplos de 5 que existem entre 100 e 
1000 é. 
 
A) 144; 
B) 162; 
C) 180; 
D) 360; 
E) 380. 
 

QUESTÃO 08 

A diagonal de um quadrado mede 6cm. O perímetro desse 
quadrado mede: 
 

A) 12 √  cm²; 

B) 20 √  cm²; 

C) 22 √  cm²; 
D) 24 cm²; 
E) 36 cm². 
 

QUESTÃO 09 

A soma dos 20 primeiros termos da sequência: (1, 3, 5, 7, 9 ...)  é 
igual a: 
 
A) 200; 
B) 281; 
C) 329; 
D) 400; 
E) 421. 
 

QUESTÃO 10 

Se o lado de um quadrado de um quadrado for triplicado 
podemos dizer que a razão entre as áreas do menor e do maior 
quadrado é: 
 
A) 1/3; 
B) 1/6; 
C) 1/9; 
D) 1/12; 
E) 1/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Teve início no mês de agosto de 2012, no Brasil, um dos 
julgamentos mais aguardados do país. O esquema, considerado 
pelo Procurador Geral da República o mais atrevido e 
escandaloso esquema de corrupção e desvio de dinheiro público 
deflagrado no Brasil, ficou conhecido como “Mensalão”. Assinale 
a alternativa que indica o Tribunal do país responsável pelo 
julgamento do “Mensalão”: 
 

A) Superior Tribunal de Justiça – STJ; 
B) Superior Tribunal Militar – STM; 
C) Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
D) Tribunal Superior do Trabalho – TST; 
E) Supremo Tribunal Federal – STF. 
 

QUESTÃO 12 

Aponte a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Vice-Governador do Estado do Ceará: 
 

A) Domingos Gomes de Aguiar Filho; 
B) Cid Ferreira Gomes; 
C) Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra; 
D) Lúcio Gonçalo de Alcântara; 
E) Ciro Ferreira Gomes. 
 

QUESTÃO 13 

Os eventos esportivos mundiais trazem boas expectativas para a 
Economia dos países-sede. Contudo, o país que sediou as 
Olimpíadas de 2012, teve às vésperas da abertura dos Jogos 
Olímpicos queda de 0,7% na Economia, entre abril e junho, 
segundo o Escritório Nacional de Estatísticas local (Fonte: 
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC). Indique a opção que 
informa corretamente o País que sediou os Jogos Olímpicos de 
2012:  
 

A) Alemanha; 
B) Inglaterra; 
C) Londres; 
D) França; 
E) Brasil. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que demonstra corretamente o nome dos 
atuais Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal no Brasil, respectivamente: 
 

A) José Sarney e Aloísio Mercadante; 
B) Álvaro Dias e José Sarney; 
C) Pedro Taques e José Sarney; 
D) José Sarney e Marcos Valério; 
E) Marco Maia e José Sarney. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Presidente da França: 
 

A) François Mitterrand; 
B) François Hollande; 
C) Sílvio Berlusconi; 
D) Nicolas Sarkozy; 
E) Jacques Chirac. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

A população brasileira é afetada por problemas sanitários. A 
maioria destes problemas está especialmente relacionada com o 
meio ambiente, devido às condições inadequadas de 
saneamento. Analise as informações abaixo:  
 
I. O Brasil ainda tem muitos municípios sem cobertura de 

abastecimento de água adequada (água encanada disponível 
em pelo menos um cômodo, proveniente de rede geral), sem 
esgotamento sanitário adequado (rede de coleta ou fossa 
séptica) e sem coleta de lixo adequada (direta ou indireta); 

II. O Brasil já superou, em todo território nacional, o problema de 
saneamento básico, com campanhas educativas, distribuição 
de folhetim com explicações sobre a forma noções básicas de 
higiene; 

III. No Brasil, as doenças resultantes da falta ou inadequação de 
saneamento, especialmente em áreas pobres, têm agravado o 
quadro epidemiológico. Males como cólera, dengue, 
esquistossomose, tracoma, febre tifoide e leptospirose são 
exemplos disso. 

 
Marque a sequência que está CORRETA: 
 
A) Somente os itens I e II estão corretos; 
B) Somente os itens I e III estão corretos 
C) Somente os itens II e III estão corretos; 
D) Somente o item III está correto; 
E) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 17 

A falta do saneamento básico é um dos fatores que mais afetam 
a saúde no Brasil, porque, dependendo do meio onde se vive, 
pode-se contrair e transmitir muitas doenças. Então, saneamento 
básico pode ser definido como: 
 
A) O controle de doenças, a vacinação da população e a 

modernização dos postos de atendimento à saúde da 
população; 

B) Uma rede de atividades que incluem campanhas de vacinação 
em massa, criação de unidades básicas de saúde e hospitais 
e atendimento prioritário a crianças e idosos; 

C) Uma atividade econômica voltada ao abastecimento de água 
potável encanada e à coleta, tratamento de esgoto e controle 
de pragas e qualquer tipo de agente nocivo, visando à saúde 
das comunidades; 

D) O investimento na infraestrutura de prédios públicos, 
assegurando melhor atendimento à população na área de 
saúde e educação; 

E) A instalação de redes de água fria, coleta seletiva de lixo e 
atendimento à população em unidades básicas de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a coleta, transporte e 
destinação do lixo: 
 
A) Planejar a coleta consiste em agrupar informações sobre as 

condições de saúde pública, a capacidade técnica do órgão 
que prestará o serviço, as possibilidades financeiras do 
Município, as características da cidade e os hábitos e as 
reivindicações da população; 

B) O principal objetivo da remoção regular do lixo gerado pela 
comunidade é evitar a proliferação de vetores causadores de 
doenças; 

C) A coleta do lixo de uma cidade deverá ter como meta atender 
indistintamente a toda a população; 

D) Ratos, baratas, moscas encontram no lixo as condições 
adversas para se desenvolver; 

E) Frequência de coleta é o número de vezes na semana em que 
é feita a remoção de lixo num determinado local da cidade. 

 

QUESTÃO 19 

O alimento, de acordo com as normas da vigilância sanitária, é 
considerado fraudado quando: 
 
A) A composição, o peso ou a medida, divergir do que está 

enunciado nos invólucros ou rótulos; 
B) Tiver sido misturado com substâncias inertes estranhas, a fim 

de aumentar seu peso ou volume; 
C) No todo ou em parte, tiver sido privado de substâncias ou 

princípios alimentares úteis; 
D) Estiver em desacordo com o respectivo padrão de identidade 

e qualidade; 
E) For submetido a tratamento ou operação que reduzam seu 

valor nutritivo normal. 
 

QUESTÃO 20 

A saúde pública, através de doenças relacionadas com o lixo e 
transmitidas através de vetores, é afetada pela indevida 
disposição de resíduos sólidos (lixo). Marque a alternativa 
correta: 
 
A) As moscas por via mecânica (através das asas, patas e corpo) 

podem transmitir giardíase, teníase e toxoplasmose; 
B) Os ratos, através da mordida, urina e fezes ou ainda através 

das pulgas que vivem em seu corpo podem transmitir a 
leptospirose, tifo murino, peste bubônica e leishmaniose; 

C) As baratas por via mecânica (através das asas, patas e corpo) 
e pelas fezes podem transmitir a febre tifoide, cólera e 
giardíase; 

D) Os suínos, através da ingestão de carne contaminada, podem 
transmitir a cisticercose, toxoplasmose, teníase e cólera; 

E) As aves, através das fezes, podem transmitir toxoplasmose, 
leptospirose e malária. 
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QUESTÃO 21 

O saneamento é indissociável do conceito de saúde, já que, de 
acordo com a OMS – Organização Mundial de Saúde, 
“saneamento é o controle de todos os fatores de meio físico do 
homem, que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre 
seu bem-estar físico, mental e social”. A alternativa INCORRETA 
como ação de saneamento: 
 
A) Abastecimento de água; 
B) Resíduos sólidos; 
C) Esgotamento sanitário; 
D) Controle de vetores; 
E) Drenagem e irrigação. 
 

QUESTÃO 22 

Em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a administração pública direta e 
indireta obedecerá aos princípios de: 
 
A) Legalidade, impessoalidade, imoralidade, publicidade e 

eficiência; 
B) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; 
C) Ilegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; 
D) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

ineficiência; 
E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 
 

QUESTÃO 23 

A alternativa INCORRETA no que diz respeito a produtos de 
limpeza e cuidado com os alimentos, é: 
 
A) Os produtos de limpeza regularizados devem conter no rótulo 

o número de registro no Ministério da Saúde ou a frase: 
“Produto notificado na Anvisa/MS”; 

B) Os venenos devem ser aplicados sempre que possível e por 
empresa especializada ou não; 

C) Os produtos de limpeza não devem ser guardados junto com 
os alimentos; 

D) A limpeza do ambiente é importante para prevenir e controlar 
baratas, ratos e outras pragas; 

E) Não é recomendada a utilização de produtos de limpeza 
clandestinos. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre serviços públicos é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo; 

B) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

C) É obrigatório ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical; 

D) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica; 

E) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 

QUESTÃO 25 

A hipótese de licitação inexigível é apontada corretamente na 
alternativa: 
 
A) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 

perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente 
com base no preço do dia; 

B) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 
só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou 
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

C) Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental 
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético profissional e não tenha fins 
lucrativos; 

D) Para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo 
internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, 
quando as condições ofertadas forem manifestamente 
vantajosas para o Poder Público; 

E) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certificada,  desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

 

QUESTÃO 26 

“Modalidade de licitação que ocorre entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação”. Esta é a definição de: 
 
A) Leilão; 
B) Convite; 
C) Concorrência; 
D) Tomada de preços; 
E) Concurso. 
 

QUESTÃO 27 

É INCORRETO afirmar que um dos atributos do ato 
administrativo é a: 
 
A) Presunção de legitimidade e veracidade; 
B) Imperatividade; 
C) Irreversibilidade; 
D) Auto-executoriedade; 
E) Tipicidade. 
 

QUESTÃO 28 

NÃO é um elemento do ato administrativo: 
 
A) Sujeito; 
B) Objeto; 
C) Registro; 
D) Forma; 
E) Finalidade. 
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QUESTÃO 29 

A partir da Constituição Federal de 1988, a Saúde do Trabalhador 
passa a ter nova definição e novo delineamento institucional, com 
a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) e sua 
incorporação como área de competência própria da saúde. 
Analise as assertivas abaixo sobre a área de abrangência da 
saúde: 
 
I. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde é 

de competência exclusiva do Ministério do Trabalho; 
II. Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho quando o 
trabalhador não possuir Plano de Saúde Privado; 

III. Informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical 
e a empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença 
profissional e do trabalho, bem como os resultados de 
fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de 
admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos 
da ética profissional; 

IV. Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle 
dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 
processo de trabalho; 

V. Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 
Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das 
condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 
distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde 
do trabalhador. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas o item I está correto; 
B) Apenas os itens I e III estão corretos; 
C) Apenas os itens II e IV estão corretos; 
D) Apenas os itens I, III e V estão corretos; 
E) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

As ações individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito do SUS 
no que diz respeito à atenção à saúde do trabalhador no setor 
público e privado, do mercado formal e informal, abrange: 
 
I. Os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica devem 

manter fiscalização e controle das atividades desenvolvidas 
nos ambientes de trabalho, que, direta ou indiretamente 
ocasionem ou possam vir a ocasionar risco ou dano à saúde, 
à vida ou à qualidade de vida; 

II. 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; 

III. O atendimento à população trabalhadora através de referência 
especializada e hierarquizada, visando o estabelecimento da 
associação entre doença-trabalho, o diagnóstico e tratamento, 
utilizando-se para isso, de toda tecnologia disponível; 

IV. A articulação com instituições governamentais e não 
governamentais que desenvolvam trabalhos relacionados à 
saúde do trabalhador, para a avaliação das situações de risco 
e adoção das medidas exigidas; 

V. A informação aos trabalhadores e às entidades sindicais 
quanto à situação de saúde e das condições de riscos no 
ambiente de trabalho. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Somente as assertivas I e II estão corretas; 
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas; 
D) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas; 
E) Somente as assertivas I e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 31 

Analise as assertivas sobre as normas técnicas sanitárias de 
controle de infecção e de biossegurança.  
 
I. Devem manter programa de manutenção preventiva periódica 

dos equipamentos e respectivos registros; 
II. Possuir quadro de pessoal legalmente habilitado e treinados 

periodicamente; 
III. Todo projeto arquitetônico de construção ou reforma de 

estabelecimento prestador de serviço de saúde, deve ser 
aprovado pela Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou 
Municipal de Saúde, de acordo com a legislação vigente; 

IV. Adotar procedimentos técnicos adequados, definidos nas 
respectivas normas, no tocante a resíduos decorrentes da 
prestação dos serviços de saúde; 

V. Observar a existência de instalações, equipamentos, 
instrumentos, utensílios, roupas e materiais de consumo 
indispensáveis e condizentes com suas finalidades, em bom 
estado de funcionamento e/ou conservação e em quantidade 
suficiente ao número de pessoas atendidas. 

 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Todas as assertivas estão corretas; 
B) Somente as assertivas I e II estão corretas; 
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas; 
D) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas; 
E) Somente as assertivas I e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 32 

Analise as assertivas verdadeiras que dizem respeito aos deveres 
e obrigações do Ministério da Saúde, por intermédio da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). 
 
I. Acompanhar a vigilância da qualidade da água com as 

Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e com 
os responsáveis pelo controle de qualidade da água, nos 
termos da legislação que regulamenta o SUS; 

II. Exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de 
competência, em articulação com os responsáveis pelo 
controle de qualidade da água, de acordo com as diretrizes do 
SUS; 

III. Efetuar, sistemática e permanentemente, avaliação de risco à 
saúde humana de cada sistema de abastecimento ou solução 
alternativa em sua área de competência; 

IV. Estabelecer as referências laboratoriais nacionais e regionais, 
para dar suporte às ações de maior complexidade na 
vigilância da qualidade da água para consumo humano; 

V. Manter registros atualizados sobre as características da água 
distribuída, sistematizados de forma compreensível à 
população e disponibilizados para pronto acesso e consulta 
pública. 

 
A alternativa correta é: 
 
A) Apenas os itens I, II e III estão corretos; 
B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
C) Apenas os itens II, III e V estão corretos; 
D) Apenas os itens IV e V estão corretos; 
E) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos. 
 

QUESTÃO 33 

A alternativa incorreta no que diz respeito ao acondicionamento 
de alimentos é: 
 
A) Há algum tempo, os alimentos eram comprados a granel e as 

principais embalagens eram feitas de papel ou latas de aço; 
B) Com o passar do tempo, materiais como alumínio, vidro, 

embalagens longa vida e, principalmente, os plásticos 
contribuíram significativamente para a conservação do 
alimento por um período mais longo; 

C) As embalagens, além de uma barreira física para a 
contaminação de alimentos, são desenvolvidas para manter as 
características deles; 

D) A utilização de embalagens adequadas para cada tipo de 
alimento tem se mostrado de pouca ou nenhuma relevância; 

E) Aumentar durabilidade, impedir que haja danos durante o 
transporte e facilitar o armazenamento nos pontos de venda 
são seus principais objetivos. 

 

QUESTÃO 34 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma penalidade 
aplicável ao ato de impedir ou dificultar a ação fiscalizadora das 
autoridades sanitárias competentes no exercício de suas funções 
constitui infração: 
 
A) Multa; 
B) Cancelamento da licença / alvará; 
C) Detenção do infrator; 
D) Advertência; 
E) Interdição. 

QUESTÃO 35 

Condições inadequadas de saneamento básico são responsáveis 
ainda por grandes problemas sanitários que afetam nosso país. 
Em relação a este tema marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
I. No Brasil, as doenças resultantes da falta ou inadequação de 

saneamento, especialmente em áreas pobres, têm agravado o 
quadro epidemiológico. Males como cólera, dengue, 
esquistossomose, tracoma, febre tifóide e leptospirose são 
exemplos disso; 

II. O Brasil já superou, em todo território nacional, o problema de 
saneamento básico, com campanhas educativas, distribuição 
de folhetim com explicações sobre a forma noções básicas de 
higiene; 

III. O Brasil ainda tem muitos municípios sem cobertura de 
abastecimento de água adequada (água encanada disponível 
em pelo menos um cômodo, proveniente de rede geral), sem 
esgotamento sanitário adequado (rede de coleta ou fossa 
séptica) e sem coleta de lixo adequada (direta ou indireta). 

 
Assinale a sequencia correta de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) V, F, V; 
C) F, F, V; 
D) F, F, F; 
E) F, V, V. 
 

QUESTÃO 36 

Dona Cleonice organizou nos fundos de sua residência um local 
para fazer sabão em barra à base buriti. Semanas depois foi 
procurada pela Vigilância Sanitária após várias queixas de 
vizinhos que sofreram problemas alérgicos depois do uso do 
produto. Esta inspeção sanitária admite pena de: 
 
A) Interdição, multa e advertência; 
B) Interdição do local e cancelamento de registro; 
C) Advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 
D) Advertência, cancelamento de licença e/ou multa; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 

QUESTÃO 37 

Sobre os processos de centralização e descentralização na 
administração pública, assinale a opção correta: 
 
A) A centralização é o único meio possível para se coordenar a 

tomada de decisão em uma organização; 
B) Quando ocorrem erros sucessivos em níveis abaixo da 

gerência, deve-se centralizar a estrutura e transferir todo o 
comando para os gerentes que têm mais experiência e 
capacidade; 

C) Ao buscar centralizar ou descentralizar a estrutura 
administrativa de determinada instituição, o gestor enfrenta o 
seguinte dilema: divisão do trabalho versus coordenação; 

D) Ao se descentralizar uma estrutura, corre-se o risco de se 
interromper o fluxo das informações; 

E) A centralização das informações, em uma organização, 
favorece a atuação de funcionários inteligentes e perspicazes. 
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QUESTÃO 38 

No mapa de riscos, a cor que identifica os riscos biológicos é a: 
 
A) Amarela; 
B) Azul; 
C) Marrom; 
D) Verde; 
E) Vermelha. 
 

QUESTÃO 39 

Marque a atividade que representa a adoção de medidas em 
relação aos riscos com o objetivo de conter a propagação de um 
agente químico no ambiente de trabalho, a equipe de saúde 
adotou medidas em relação aos riscos: 
 
A) Antecipação; 
B) Avaliação; 
C) Proteção coletiva; 
D) Proteção individual; 
E) Reconhecimento. 
 

QUESTÃO 40 

Marque a alternativa que indica um dos procedimentos que 
contribuem para a redução da poluição atmosférica e da poluição 
sonora: 
 
A) Os pneus deverão ter sulcos de, no mínimo, 1,6 milímetros de 

profundidade; 
B) Nos veículos refrigerados a água, veja o nível do reservatório 

de água; 
C) Em declives desça com o veículo desengrenado; 
D) Não acelere quando o veículo estiver em ponto morto ou 

parado no trânsito; 
E) Não desligue o motor numa parada prolongada. 
 

QUESTÃO 41 

Assinale a afirmativa que não representa uma Infração Sanitária: 
 
A) Deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar 

doença ou zoonose transmissível ao homem, de acordo com o 
que disponham as normas legais ou regulamentares vigentes; 

B) Rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas bem 
como medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, 
produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, perfumes, 
correlatos, saneantes, de correção estética e quaisquer outros 
contrariando as normas legais e regulamentares; 

C) Obstar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias 
competentes no exercício de suas funções; 

D) Expor ao consumo humano, sal refinado, moído ou granulado, 
que contenha iodo na proporção estabelecida pelo Ministério 
da Saúde; 

E) Interromper, suspender ou reduzir, sem justa causa, a 
produção ou distribuição de medicamentos de tarja vermelha, 
de uso continuado ou essencial à saúde do indivíduo, ou de 
tarja preta, provocando o desabastecimento do mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

O Poder de Polícia da Administração Pública consiste: 
 
A) A prerrogativa concedida aos agentes administrativos de 

elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior 
conveniência e oportunidade para o interesse público; 

B) A prerrogativa conferida à Administração Pública de editar 
atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva 
aplicação; 

C) A prerrogativa concedida aos agentes administrativos em 
avaliar a conveniência e a oportunidade dos atos que vai 
praticar na qualidade de administrador dos interesses 
coletivos; 

D) A prerrogativa conferida aos agentes da Administração em 
restringir e condicionar a liberdade e a propriedade particular; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 43 

Via de regra, os cargos públicos são criados por meio de: 
 
A) Lei; 
B) Portaria; 
C) Resolução; 
D) Decreto; 
E) Licitação. 
 

QUESTÃO 44 

Apesar de severa, a legislação ambiental, só será eficaz se o 
próprio homem tomar consciência da participação individual 
nesse esforço de preservação. São medidas de preservação e 
respeito ao meio ambiente: 
 
I. Respeitar e preservar todas as formas de vida. 
II. Usar racional e responsavelmente todos os recursos naturais 

como a água e o ar. 
III. Somente efetuar a queima de lixo, se nele não houver a 

presença de materiais plásticos, borrachas ou pneus.  
IV. Nunca jogar óleos combustíveis nos esgotos, apenas óleo de 

cozinha, pois este não contamina o lençol freático.  
V. Não jogar lixo nas ruas, pois os bueiros ficam entupidos, 

alagando as vias públicas em época de chuvas.  
 
Estão corretas APENAS as medidas  
 
A) I, II e III; 
B) I, II e V; 
C) I, IV e V; 
D) II, III e IV; 
E) III, IV e V. 
 

QUESTÃO 45 

“Redução, por método físico e ou agente químico, do número de 
microrganismos em nível que não comprometa a qualidade 
higiênico-sanitária do alimento” é o conceito de: 
 
A) Antissepsia; 
B) Eliminação; 
C) Esterilização; 
D) Remoção; 
E) Desinfecção. 
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QUESTÃO 46 

A fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos 
produtos alimentícios com os regulamentos técnicos através de 
um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas 
indústrias de alimentos é denominado de: 
 
A) Saúde Alimentar; 
B) Boas Práticas de Fabricação; 
C) Fabricação Assistida; 
D) Consumo Consciente; 
E) Higiene Alimentar. 
 

QUESTÃO 47 

O processo de contágio do alimento pelo qual os parasitas, as 
substâncias tóxicas e os micróbios prejudiciais à saúde entram 
em contato com o alimento durante a manipulação e o preparo 
dos alimentos é conhecido como: 
 
A) Estrago; 
B) Contaminação; 
C) Perda; 
D) Descarte; 
E) Destruição. 
 

QUESTÃO 48 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a higienização do local 
de trabalho onde ocorre manipulação de alimentos: 
 
A) As superfícies que entram em contato com os alimentos, como 

bancadas e mesas, devem ser mantidas em bom estado de 
conservação, sem rachaduras, trincas e outros defeitos; 

B) Uma grande ameaça ao consumidor é a contaminação dos 
alimentos por matérias físicas prejudiciais à saúde, como 
fragmentos de vidro, pedaços de metais e pedras; 

C) Os micróbios patogênicos se multiplicam lentamente em locais 
quentes e abafados; 

D) As lâmpadas devem estar protegidas contra quebras; 
E) O local de trabalho deve ser mantido bem iluminado e 

ventilado. 
 

QUESTÃO 49 

São atribuições do Inspetor Sanitário, EXCETO: 
 
A)  Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação 

pública, verificando o cumprimento das normas de higiene 
sanitária contidas na legislação em vigor; 

B) Inspecionar os estabelecimentos de venda de gêneros 
alimentícios, verificando o armazenamento dos produtos 
oferecidos ao consumo; 

C) Inspecionar os estabelecimentos que fabricam ou manuseiam 
alimentos, verificando as condições de higiene das 
instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam 
os alimentos; 

D)  Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de 
processos e proceder às devidas autuações de interdições 
inerentes à função; 

E) Inspecionar os registros de pagamento dos tributos nos 
documentos em poder dos contribuintes. 

 
 
 
 

QUESTÃO 50 

As águas residuais deverão ser coletadas, transportadas e ter 
destino final, através de instalações ou sistemas de esgoto 
sanitários que satisfaçam as seguintes condições: 
 
A) Permitirem a coleta total de todos os resíduos líquidos; 
B) Promoverem o pronto e eficiente escoamento dos materiais 

coletados; 
C) Impedirem a poluição e, consequentemente, a contaminação 

das águas e dos alimentos; 
D) Permitirem a fácil verificação, manutenção e reparo de seus 

dispositivos e canalizações; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
 




