
                                                                                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Granito – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
LINGUA BRASILEIRA                                                                                                                 
 
   (...)O Brasil tem dessas coisas, é um país 
maravilhoso, com o português como língua oficial, 
mas cheio de dialetos diferentes.  
   No Rio de Janeiro é ‘e aí merrmão! CB, sangue 
bom!’ Até eu entender que merrmão era “meu 
irmão” levou tempo. Para conseguir se comunicar, 
além de arranhar a garganta com o ‘erre’, você 
precisa aprender a chiar que nem chaleira velha: ‘vai 
rolá umasch paradasch inschperrtasch.’. 
   Na cidade de São Paulo eles botam um ‘i’ a mais na 
frente do ‘n’: ‘ôrra meu! Tô por deintro, mas não tô 
inteindeindo o que eu tô veindo’. E no interiorr 
falam um ‘erre’ todo enrolado: ‘a Ferrrnanda 
marrrcô a porrrteira’. Dá um nó na língua. A 
vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. 
   Em Mins, quer dizer em Minas, eles engolem letras 
e falam Belzonte, Nossenhora. Doidemais da conta, 
sô! Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei 
daquela história do mineirinho na plataforma da 
estação. Quando ouviu um apito, falou apontando as 
malas: ‘Muié, pega os trem que o bicho tá vindo’. 
   No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó xente. Pai 
é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E pra você 
conseguir falar com o acento típico da região, é só 
cantar a primeira sílaba de qualquer palavra numa 
nota mais aguda que as seguintes. As frases são 
sempre em escala descendente, ao contrário do 
sotaque gaúcho. 
   Mas o lugar mais interessante de todos é 
Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado 
por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos 
tradicionais, conhecidos como Manezinhos da Ilha, 
têm o linguajar mais simpático da nossa língua 
brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de 
parede. Helicóptero é avião de rosca (que deve ser 
lido rôschca). Carne moída é boi ralado. Se você 
quiser um pastel de carne, precisa pedir um 
envelope de boi ralado. Telefone público, o popular 
orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha 
de telefone é pastilha de prosa. Ovo eles chamam de 
semente de galinha e motel é lugar de 
instantinho.(...) 
 

RAMIL. Kledir. Tipo assim. Porto Alegre:RBS 
Publicações, 2003. P.75-76. (fragmento) 

 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa contém ideias 
contrárias ao que o texto expressa. Marque-a: 
 
a) O autor do texto distingue os falares 
regionais, enfatizando suas diferentes 
pronúncias. 
b) A descrição que o autor do texto faz do falar 
carioca é recheada de humor. 
c) Segundo o texto, o sotaque paulistano é 
positivo já que pode ser benéfico na assimilação 
da pronúncia de certo idioma estrangeiro. 
d) O autor do texto deprecia as diferenças 
vocabulares da variedade linguística falada em 
Florianópolis. 
e) Pela leitura do texto, pode-se inferir que o 
autor do mesmo manifesta um certo 
preconceito linguístico ao se referir aos dialetos 
carioca, paulista, mineiro e nordestino. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a opção em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) vantagem/proveito. 
b) típico/característico. 
c) conseguir/ ter resultado. 
d) descendente/ tradicional. 
e) oposto/ contraditório. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em qual alternativa as palavras obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica: 
 
a) alguém/ espírito/ referências/ vários/ você. 
b língua / próprios/ ambíguo/ subterrâneo / 
pronúncia. 
c) ótimas/ amém/ cândidas / robôs / país. 
d) ciências / sátira/ engraçadíssimo/ está / 
exímio. 
e) laboratório/ há/ heróis/ crítico/ público. 
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QUESTÃO 4 
 
“O PALHAÇO, de Selton Mello, é indicado pelo 
Brasil para a disputa do OSCAR 2013.” 
   (Jornal do Commercio – 21/09/2012) 
 
No fragmento acima está presente a função da 
linguagem: 
 
a) conativa. 
b) fática. 
c) emotiva. 
d) referencial. 
e) metalinguística. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque a opção cuja concordância verbal está 
INCORRETA: 
 
a) Quais de nós estão preocupados com o 
concurso? 
b) Os Estados Unidos são um país da América do 
Norte. 
c) Vossa Excelência não podeis aceitar tal 
proposta. 
d) Precisa-se de técnicos em computação. 
e) Veem-se crianças abandonadas nas ruas. 
 
QUESTÃO 6 
 
“Eu preparo uma canção que faça acordar os 
homens e adormecer as crianças.” 
        (Carlos Drummond de Andrade) 
 
No enunciado acima, há uma figura de 
linguagem chamada: 
 
a) metáfora. 
b) personificação. 
c)metonímia. 
d) antítese. 
e) eufemismo. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a alternativa em que a PONTUAÇÃO da 
frase não se justifica pela regra das demais. 

a) Esta prova, minha gente, está fácil. 
b) Você, filho, é um anjo. 
c) Defendemos nossos direitos, brasileiros. 
d) Bruno, candidato à vaga, fez boa prova. 
e) “Eu sei, meu amigo, a dor que tu passas”. 
 
QUESTÃO 8 
 
Observe a frase: “Assistimos à cena 
estarrecidos.” 
 
Em qual alternativa, ao se completar cada 
espaço, a regência verbal não é a mesma da 
frase acima: 
 
a) Aspirava _______ paz mundial. 
b) Paguei ________ médica que me consultou. 
c) Nós visamos _______ aprovação no concurso. 
d) Procedeu-se _______ entrega dos resultados. 
e) A mãe não queria ______ filha na rua. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
Em 2012 a revista FORBES publicou mais uma 
vez a lista das mulheres mais influentes do 
mundo no cenário político, a presidenta Dilma 
aparece na relação pelo segundo ano 
consecutivo. Das personalidades citadas abaixo 
qual delas ocupou a 1ª (primeira) posição no 
ranking? 
 
a) Michelle Obama, Primeira Dama dos Estados 
Unidos. 
b) Dilma Roussef, Presidenta do Brasil. 
c) Hillary Clinton , Secretária de Estado dos 
Estados Unidos. 
d) Angela Merkel, Chanceler Alemã. 
e) Cristina Kirchner, Presidenta da Argentina. 
 
QUESTÃO 10 
 
O Brasil possui um rico cenário cultural, onde a 
influência de vários povos contribuiu para a 
formação de costumes heterogêneos, 
originando um mosaico étnico que permite um 
passeio nos diversos campos da arte. 
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I. O cinema brasileiro foi indicado ao Oscar 
com o filme “Rio”, na categoria Melhor 
Animação. 
II. Este ano, comemora-se o Centenário de 
Luiz Gonzaga “Rei do Baião”, conhecido por 
retratar o sofrimento e a pureza do seu povo, 
compôs os hinos “Asa Branca” e “Luar do 
Sertão”. 
III. Um dos artistas pernambucanos de 
maior destaque na atualidade é o escritor 
Romero Brito. 
IV. No último dia 19 de outubro, o final da 
novela “Avenida Brasil” ganhou destaque em 
toda mídia nacional pelo alto índice de 
audiência, a mesma foi escrita por João Emanuel 
Carneiro. 
 
Está (ão) INCORRETO (S) apenas o(s) item(ns): 
 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item III. 
c) Os itens I, II e III. 
d) Os itens I, II, IV. 
e) Os Itens I e III. 
 
QUESTÃO 11 
 
No ano de 2012, alguns fatos marcaram os 
países da América do Sul, entre eles:  
I – O senado aprovou o impeachment do 
presidente da República deste país por 
descumprimento de suas funções. 
II – Foi o mais recente país a ingressar no 
Mercosul, num processo de adesão que já se 
arrastava há anos, o mesmo foi oficializado após 
o Paraguai ter sido suspenso do bloco. 
III – É um país que possui uma das maiores 
economias do mundo, porém, segundo o Índice 
de Gini, importante medida internacional de 
concentração de renda, é o quarto país de maior 
desigualdade social da América Latina. 
As afirmativas acima se referem, 
respectivamente, a: 
 
a) Peru, Colômbia e Paraguai. 
b) Paraguai, Venezuela e Brasil. 
c) Venezuela, Peru e Paraguai. 
d) Paraguai, Colômbia e Brasil. 

e) Peru, Venezuela e Colômbia. 
 
QUESTÃO 12 
 
Vinte anos após a Eco-92, foi realizado no Brasil 
o Rio+20, um evento onde representantes de 
ONGs, empresas, setores da sociedade civil, 
chefes de Estado e de governo voltaram a se 
reunir para debater quais os rumos do planeta, 
na tentativa de reverter uma situação quase 
limite no que diz respeito à natureza. 
Os itens abaixo apresentam propostas 
abordadas na Conferência das Nações Unidas 
Rio+20, EXCETO: 
 
a) A promoção de eficiência, tratamento e uso 
de resíduos d’água como fonte, particularmente 
em áreas de expansão urbana.  
b) Que governos, empresas e a sociedade civil 
assumam compromissos específicos de apoio 
para a realização da Energia Sustentável para 
Todos. 
c) Integrar o desenvolvimento urbano 
sustentável como um componente-chave para 
as políticas nacionais. 
d) Restringir o uso de armas de fogo às Forças 
Armadas, polícia e empresas de segurança 
registradas. 
e) Buscar o desenvolvimento e a expansão 
urbana ambientalmente saudável e a utilização 
da terra. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 13 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa CORRETA: 
 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como: 
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I - despesas de custeio e de capital do Ministério 
da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta; 
II - investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional; 
III - investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) Todas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 14 
 
Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição; 
II - coordenar e participar na execução das ações 
de vigilância epidemiológica; 
III - acompanhar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde, sobrepondo as 
competências estaduais e municipais; 
IV - prestar cooperação técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o aperfeiçoamento da sua atuação 
institucional. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) apenas I e II são verdadeiras. 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 
internação domiciliar. Na modalidade de 
assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio. 
b) Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 2 (dois) acompanhantes durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato; 
c) Os protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas deverão estabelecer os 
medicamentos ou produtos necessários nas 
diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde de que tratam, bem como 
aqueles indicados em casos de perda de eficácia 
e de surgimento de intolerância ou reação 
adversa relevante, provocadas pelo 
medicamento, produto ou procedimento de 
primeira escolha; 
d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as 
especificidades da cultura dos povos indígenas e 
o modelo a ser adotado para a atenção à saúde 
indígena, que se deve pautar por uma 
abordagem diferenciada e global, contemplando 
os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, 
demarcação de terras, educação sanitária e 
integração institucional; 
e) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 
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QUESTÃO 16 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como 
a coleta, processamento e transfusão de sangue 
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 
b) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, salvo através de doações de 
organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades 
de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 
c) Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. 
d) As ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos 
tarifários específicos e outros da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e, em particular, do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
e) O Ministério da Saúde acompanhará, através 
de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos 
recursos repassados a Estados e Municípios. 
Constatada a malversação, desvio ou não 
aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da 
Justiça aplicar as medidas previstas em lei. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
De acordo com a Lei nº 6.320, de 20 de 
dezembro de 1983, analise as afirmativas abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

a) É correto afirmar que toda pessoa deve zelar 
no sentido de, por ação ou omissão, não causar 
dano à saúde de terceiros. 
b) É incorreto afirmar que a pessoa para exercer 
a profissão de ciência da saúde não deve possuir 
diploma. 
c) É incorreto afirmar que se presume exercício 
ilegal da profissão a pessoa que, sem ter 
respectiva habilitação, anuncia-se e/ou executa 
serviços por qualquer meio, ou faz uso de 
instrumentos relacionados com a ciência da 
saúde. 
d) É correto afirmar que o profissional de ciência 
da saúde deve colaborar com os serviços de 
saúde ou com a autoridade competente. 
e) É correto afirmar que a pessoa no exercício 
de profissão de ciência da saúde, atuará de 
conformidade com as normas legais 
regulamentares e as de ética. 
 
QUESTÃO 18 
 
De acordo com a medida provisória nº 2.190-34, 
de 23 de agosto de 2001, analise as afirmativas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
correta. 
 
I) No seu art. 3º  fica criada a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob 
regime especial, vinculada ao Ministério da 
Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, com 
prazo de duração indeterminado e atuação em 
todo território nacional. 
II) Altera dispositivos das Leis no 9.692, de 26 de 
janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. 
III) Controla, fiscaliza e acompanha, sob o 
prisma da legislação sanitária, a propaganda e 
publicidade de produtos submetidos ao regime 
de vigilância sanitária; 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I e III. 
b) I e II. 
c) I apenas. 
d) I, II e III. 
e) II apenas. 
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QUESTÃO 19 
 
Analise as afirmativas abaixo sobre Vigilância 
Sanitária. 
 
I – A Vigilância Sanitária é definida como um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde; 
II – As ações desenvolvidas pela Vigilância 
Sanitária são de caráter educativo (preventivo), 
normativo (regulamentador), fiscalizador e em 
última instância, punitivo. Essas ações são 
desenvolvidas apenas no nível federal e 
municipal. 
III – A Lei Federal 9.782, de 26 de Janeiro de 
1999, que define o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, criou a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. 
 
Está (estão) correta (s): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a alternativa I. 
d) I, II e III. 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
QUESTÃO 20 
 
São atribuições da Vigilância Sanitária, exceto: 
 
a) Expedição de talonário de notificação A. 
b) Abertura, conferência e encerramento de 
livro de Farmácia de Manipulação. 
c) Cadastro de estabelecimento sujeito a 
fiscalização sanitária. 
d) Apenas encerramento de livro de 
Distribuidora. 
e) Inspeção sanitária para concessão de Alvará 
Inicial em estabelecimento. 
 
QUESTÃO 21 
 
Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à 
vistoria dos alimentos: manipulação, 
armazenamento e transporte.   

 
I - Selecionar os alimentos e os ingredientes 
alimentícios com a finalidade de separar todo o 
material que perceptivelmente não esteja apto 
ao consumo humano. 
II - Eliminar, de maneira higiênica, todo o 
material rejeitado. 
III - Proteger alimentos e ingredientes 
alimentícios da contaminação de pragas, 
contaminantes químicos, físicos ou 
microbiológicos ou outras substâncias 
indesejáveis durante a manipulação, o 
armazenamento e o transporte. 
 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I e III apenas. 
b) I e II apenas. 
c) I, II e III. 
d)  I apenas. 
e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
QUESTÃO 22 
 
Sobre Epidemia, podemos afirmar que: 
 
a) É quando uma doença atinge grandes 
proporções, como países e continentes, 
causando inúmeras mortes destruindo cidades e 
regiões inteiras. 
b) É quando uma doença que se evidencia de 
forma persistente numa determinada zona. 
c) É quando acontece o brusco aparecimento de 
uma doença infecciosa que afeta um grande 
número de pessoas numa determinada região. 
d) É uma ocorrência endêmica restrita a um 
espaço extremamente limitado: colégio, quartel, 
edifício de apartamento, bairro, etc.  
e) É quando o número de doença em uma 
determinada área acontece de forma lenta. 
 
QUESTÃO 23 
 
Sobre Endemia, podemos afirmar que: 
 
a) É quando uma doença acontece apenas em 
uma parte da população. 
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b) É uma epidemia de doença infecciosa que se 
espalha entre a população localizada em uma 
grande região geográfica. 
c) Se caracteriza pela incidência, em curto 
período de tempo, de grande número de casos 
de uma doença. 
d) É uma ocorrência endêmica restrita a um 
espaço extremamente limitado: colégio, quartel, 
edifício de apartamento, bairro, etc.  
e) É quando o número de doença em uma 
determinada área acontece de forma lenta. 
 
QUESTÃO 24 
 
De acordo com a medida provisória nº 2.190-34, 
de 23 de agosto de 2001, pode-se afirmar que: 
 
a) Altera dispositivos das Leis no 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária e no 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, que configura infrações à 
legislação sanitária federal e estabelece as 
sanções respectivas, e dá outras providências. 
b) Define, em ato próprio, os locais apenas de 
entrada de entorpecentes, psicotrópicos e 
precursores no país, pois os locais de entrada 
são monitorados apenas pelo Departamento de 
Polícia Federal e a Secretaria da Receita Federal. 
c) Os laboratórios instituídos ou controlados 
pelo Setor Privado, produtores de 
medicamentos e insumos sujeitos à Lei no 
6.360, de 23 de setembro de 1976, à vista do 
interesse da saúde pública, estão isentos do 
pagamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância 
Sanitária. 
d) Quando ficar comprovada a comercialização 
de produtos sujeitos à vigilância sanitária, 
impróprios para o consumo, a ANVISA é 
responsável em veicular publicidade contendo 
alerta à população. 
e) Medicamento Similar é aquele que contém o 
mesmo ou os mesmos princípios ativos, não 
obrigatoriamente apresentar a mesma 
concentração. 
 
 
 

QUESTÃO 25 
 
Sobre Morbidade, podemos afirmar que é: 
 
a) A relação entre o número de eventos reais e 
os que poderiam acontecer. 
b) A taxa de óbitos dos habitantes de uma 
determinada região por mês. 
c) A taxa de nascidos mortos que morreram 
num dado intervalo de tempo. 
d) Conjunto de indivíduos que morreram num 
dado intervalo de tempo. 
d) Conjunto de indivíduos que adquiriram 
doenças num dado intervalo de tempo. 
 
QUESTÃO 26 
 
Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e, em 
seguida, assinale a alternativa correta. 
 
I )  Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 
II) No titulo I, Art. 2º, diz que  a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
III) No título II, Art. 4º, diz que o Sistema Único 
de Saúde-SUS - constitui o conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público.  
 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I apenas. 
b) I e II apenas. 
c) III apenas. 
d) I, II e III. 
e)  II apenas. 
 
QUESTÃO 27 
 
Escreva V ou F nos parênteses, conforme seja 
Verdadeira ou Falso as afirmativas relacionadas 
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à Lei 8.080/90, Cap. I, Art. 5º - Dos objetivos do 
Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
(  ) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; 
(  ) A formulação de política de saúde destinada 
a promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no §1º do artigo 2º 
desta Lei;  
(  ) A assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 
(  ) Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 
(   ) Dispõe sobre a  participação no controle e 
na fiscalização da produção, transporte, guarda 
e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 
A sequência correta é: 
 
a) V – V – F – F – F. 
b) V – V – V – F – F. 
c) V – V -  V – F -  V. 
d) V – V – F – F – V. 
e) V – V – V – V – F. 
 
QUESTÃO 28 
 
A vistoria de estabelecimentos que manipula e 
fornece alimentos é uma das atividades 
realizadas pela Vigilância sanitária. Nos 
parênteses abaixo escreva V se a alternativa for 
Verdadeira e F se for Falsa. 
 
(   ) Verificar a adoção das Boas Práticas nos 
serviços de alimentação implantadas pelos 
estabelecimentos de: cantinas, bufês, 
comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, 
cozinhas institucionais, delicatéssens, 
lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, 
rotisserias e congêneres. 
(   ) Vistoriar edificações e instalações (áreas 
externas e internas; piso, parede, teto, portas,  
janelas e outras aberturas; instalações sanitárias 

e vestiários; iluminação e ventilação; controle 
de vetores e pragas urbanas; abastecimento de 
água; manejo de resíduos; esgotamento 
sanitário; layout (fluxo de produção). 
(   ) Vistoriar Vestuário; hábitos higiênicos; 
controle de saúde dos manipuladores, programa 
de capacitação dos manipuladores e supervisão. 
(   ) Vistoriar Armazenamento do alimento 
preparado e exposição ao consumo do alimento 
preparado (área e equipamentos de exposição, 
utensílios, recebimento de dinheiro). 
(  ) Preparo do alimento (cuidados na 
preparação; fracionamento; tratamento 
térmico; óleos e gorduras; descongelamento; 
armazenamento a quente; resfriamento, 
conservação a frio; higienização dos alimentos; 
controle e garantia de qualidade; 
responsabilidade. 
 
A sequência correta é: 
 
a) V – V – F – V – F. 
b) V – V – V – F – F. 
c) V – V -  V – V -  V. 
d) V – V – F – F – V. 
e) V – V – V – V – F. 
 
QUESTÃO 29 
 
É o método utilizado na atividade da 
administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática ou abstenção de fato, em razões 
de interesses públicos concernentes à 
segurança, a higiene, a ordem, aos costumes, a 
disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício das atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, a tranquilidade pública ou a 
respeito a propriedade e aos direitos individuais 
e coletivos. 
 
a) Emissão de autos. 
b) Poder de polícia. 
c) Inspeção sanitária. 
d) Autoridade sanitária. 
e) Autuação. 
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QUESTÃO 30 
 
A intoxicação por agrotóxico pode ocorrer 
através do contato direto e indireto. A maioria 
dos agrotóxicos são potencialmente perigosos, 
podendo causar danos à saúde de pessoas, 
animais e ao meio ambiente e também é a 
classe de produto que mais leva a óbito. Analise 
as afirmativas relacionadas à prevenção de 
acidentes com agrotóxicos: 
 
I) Comprar agrotóxico somente com receita 
agronômica. 
II) Ler e seguir rigorosamente as recomendações 
do rótulo. 
III) Os agrotóxicos podem ser armazenados 
junto a alimentos. 
 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I  apenas. 
b)  II apenas. 
c) III apenas. 
d) I, II e III. 
e)  I e II apenas. 
 
QUESTÃO 31 
 
Sobre a intoxicação alimentar, pode-se afirmar 
que: 
 
a) A intoxicação geralmente é causada pela 
ingestão de alimentos contaminados por 
micróbios ou por substâncias químicas.  
b) Podemos encontrar os micróbios apenas em 
ambientes quentes que ajudam a proliferação 
dos micróbios. 
c) Alguns micróbios encontrados em alguns 
alimentos não fazem mal a saúde, porém outros 
podem até matar. 
d) O armazenamento inadequado e a falta de 
higiene no preparo dos alimentos são as 
principais causas da contaminação de alimentos 
por micróbios ou substâncias químicas. 
e) Temos que ter muito cuidado antes de ingerir 
qualquer alimento, pois a maioria dos alimentos 
contaminados tem aparência normal. 
 

QUESTÃO 32 
 
As doenças transmitidas por alimentos podem 
ser causadas por vários agentes. Nos parênteses 
abaixo escreva V se a alternativa for Verdadeira 
e F se for Falsa. 
 
( ) Toxinas: produzidas pelas bacterias 
Staphylococcus aureus, Clostridium spp, Bacillus 
cereus, Escherichia coli, Vibrio spp, etc. 
( )Bactérias: Salmonella spp, Shigella spp, 
Escherichia coli, etc. 
(    )Vírus: Rotavirus, Noravirus, etc. 
(  )Parasitas: Entamoeba histolytica, Giardia 
lamblia, Cryptosporidium parvum, etc. 
( )Substâncias tóxicas: metais pesados, 
agrotóxicos, etc. 
 
A sequência correta é: 
 
a) V – F – F – V – F. 
b) F – V – V – F – V. 
c) V – V -  V – V -  V. 
d) F – V – F – F – V. 
e) V – V – V – V – F. 
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