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Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a 

vida e a morte. Nesses momentos, pensava em 

minha família e a via tal como me contaram agora 

que esteve durante os dias do meu 

desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia 

de que tinham me prestado homenagens fúnebres. 

Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que 

tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam 

comunicado à minha família o meu 

desaparecimento. Como os aviões não voltaram, 

sabia que tinham desistido da busca e que me 

haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em 

todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei 

sempre um meio de me defender. Encontrei sempre 

um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por 

insignificante que fosse, para continuar esperando. 

No sexto dia, porém, já que não esperava mais 

nada. Eu era um morto na balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco 

horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado 

esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em 

Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um 

homem destroçado por tubarão. Não queria morrer 

assim. Não queria ser repartido em pedaços entre 

um montão de animais insaciáveis. 

Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões 

estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as 

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu 

em mim renovados desejos de viver. 

 

 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não 

tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos 

cartões da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um 

milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se 

encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando, 

como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria 

desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o 

estômago a minúscula papa de papelão moído e 

desde esse instante tive a sensação de que me 

salvaria, de que não seria destroçado pelos 

tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. 

Não sei por que estava certo de que esse não seria 

o último. O mar estava tranqüilo e nublado, e quando 

o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me 

sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o 

céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete 

gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela 

terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete 

gaivotas perdidas”, pensei, com desespero. Todo 

marinheiro sabe que, às vezes, um bando de 

gaivotas se perde no mar e voa sem direção, 

durante vários dias, até encontrar e seguir um barco 

que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas 

gaivotas que vira durante três dias fossem as 

mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso 

significa que eu me distanciava cada vez mais da 

terra. 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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É incorreto afirmar que: 

a) o texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além da   

fome; 

c) o relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) o marinheiro havia sido declarado morto; 

e) o marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a alternativa b está correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 

 

 

 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 
 
 
 

 

 

“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura? 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 
 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARIA - PI                                                                        CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NÍVEL SUPERIOR 

Instituto Machado de Assis - IMA  4 

 

 

 

Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
 

 

 

Com a visita do presidente norte-americana Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

 

 

 

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada 

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou 

realidade mais de uma década após o sufrágio. A 

razão para o retardamento foram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810, 

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo 

município. Qual foi o principal argumento utilizado 

pelos opositores da emancipação? 

a) Baixo índice de escolaridade da população 

consultada. 

b) Grande dependência econômica de Teresina. 

c) Descontinuidade territorial de Teresina. 

d) Infra-estrutura precária. 

e) Possibilidade de revoltas populares. 

 

 

 

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas 

abaixo: 

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: 

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, 

composto pelos municípios restantes do sul; 

II. Possui um dos mais expressivos parques 

industriais do Brasil; 

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma 

população estimada de mais de 3 (três) milhões de 

habitantes; 

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui 

sua capital situada no litoral. 

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB). 

 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) I, III, IV e V estão corretas. 

c) III, IV e V estão corretas. 

d) III e IV estão corretas 

e) I, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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O bioma Mata dos Cocais, importante formação 

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga, encontra-se presente no Município de 

Nazária. A principal palmeira encontrada na região é 

denominada: 

a) Carnaúba. 

b) Buriti. 

c) Oiticica. 

d) Açaí. 

e) Babaçu. 

 

 

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que 

é: 

a) predominante urbana, masculina e parda. 

b) predominante rural, masculina e parda. 

c) predominante rural, feminina e negra. 

d) predominante urbana, feminina e branca. 

e) predominante rural, masculina e negra. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

I. É importante pólo pecuarista do Estado do Piauí; 

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e 

Poti; 

III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara 

Municipal; 

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos 

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e II estão corretos. 

c) Apenas I e III estão incorretos. 

d) Apenas III e IV estão corretos. 

e) Apenas I, II e III estão incorretos. 

 

 

 

Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde 

(SUS) estão a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde, e a 

assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, 

conforme identifica o Artigo 5 da Lei n° 8.080, de 19 

de setembro de 1990. Para cumprir estes objetivos, 

o Sistema Único de Saúde promove a execuções de 

ações, por exemplo, através dos departamentos de: 

I. Vigilância Sanitária. 

II. Vigilância Epidemiológica. 

III. Vigilância Ambiental em Saúde. 

Relacione abaixo as ações exercidas por cada 

um dos departamentos citados acima: 

(  ) Conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana, com a 

finalidade de identificar as medidas de prevenção e 

controle dos fatores de risco ambientais relacionados 

às doenças ou outros agravos à saúde. 

(  ) Conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com 

a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

(   ) 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. 

Assinale a alternativa que contém a sequência 

CORRETA das colunas acima: 

a) I, II, III. 

b) I, III, II. 

c) II, III, I. 

d) III, II, I. 

e) III, I, II. 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÃO 21 
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Os Artigos 51, 54 e 58 da Lei n° 6.320, de 20 de 

dezembro de 1983, abordam aspectos específicos 

relacionados a possíveis infrações sanitárias e suas 

penalidades. Avalie as afirmações abaixo sobre 

infrações sanitárias: 

 

I. Responde pela infração quem, de qualquer modo, 

cometer ou concorrer para a sua prática, ficando 

isento de responsabilidade quem dela se beneficiar. 

II. As infrações sanitárias serão punidas com 

penalidades, que variam desde advertências até 

cancelamento do alvará de licenciamento do 

estabelecimento. 

III. Para a graduação e imposição de pena, a 

autoridade sanitária não levará em conta as 

circunstâncias e a gravidade do fato. 

 

De acordo com a Lei, assinale a alternativa que 

contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S): 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) II e III. 

e) I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vigilância Epidemiológica tem entre seus objetivos 

o controle dos surtos de processos patológicos que 

surgem ao longo do tempo e das doenças em si para 

que as mesmas não se propaguem fora de qualquer 

possibilidade de que se tomem medidas que as 

contenham ou que as restrinjam em seu processo 

natural de evolução. Neste sentido, em caso de 

ocorrência de um surto de Meningite Bacteriana em 

um ambiente fechado (escritório de grande porte) 

com cerca de 300 pessoas trabalhando, a conduta 

adequada a ser tomada pela Vigilância 

Epidemiológica é: 

 

a) Providenciar que todos realizem swab oral. 

b) Fazer quimioprofilaxia dos contatos íntimos. 

c) Providenciar que se desinfete totalmente o 

ambiente. 

d) Propiciar a vacinação de bloqueio de todos os 

funcionários. 

e) Providenciar a suspensão temporária de todas 

as atividades dos funcionários no ambiente em 

questão até que este esteja estéril. 

 

 

 

No ano de 2005, o coeficiente de mortalidade geral 

do país A (desenvolvido) foi de 10 por 1000 

habitantes, enquanto que o do país B (em 

desenvolvimento) foi de 5,8 por 1000 habitantes. 

Para que estes dois coeficientes sejam comparáveis 

entre si, é necessário: 

 

a) Analisar sua evolução nos últimos três anos. 

b) Calcular o desvio-padrão. 

c) Padronizá-los para uma mesma população. 

d) Analisar o coeficiente de mortalidade infantil. 

e) Conhecer a esperança de vida nos dois países. 

 

 

 

QUESTÃO 22 QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Biossegurança, em sentido amplo, é conceituada 

como a vida livre de perigos. As medidas de 

biossegurança são ações que contribuem para a 

segurança da vida, ou seja, todas as medidas que 

visam evitar riscos físicos, ergonômicos, químicos, 

biológicos e psicológicos. No ambiente hospitalar 

encontram-se exemplos de todos estes tipos de 

riscos ocupacionais para o trabalhador de saúde. O 

lixo hospitalar necessita de ensacamento e 

transporte diferenciados segundo a origem e a 

natureza do resíduo. 

Relacione os tipos de lixos hospitalares abaixo com 

sua classificação: 

I. Infectantes. 

II. Especiais. 

III. Gerais ou Comuns. 

(   ) Sangue humano. 

(   ) Material radioativo. 

(   ) Medicamentos vencidos. 

(   ) Material de escritório. 

(   ) Resíduos cirúrgicos. 

(   ) Resíduos de alimentos. 

Assinale a alternativa que contém a sequência 

CORRETA: 

a) I, II, II, III, I, III. 

b) I, II, III, III, I, II. 

c) II, III, III, II, I, I. 

d) II, I, I, III, II, III. 

e) III, II, I, III, I, II. 

 

 

 

Sobre as doenças transmissíveis abaixo, marque a 

alternativa INCORRETA. 

a) Varíola - Transmissão: gotículas de saliva; 

objetos contaminados e contato direto. Infecção: 

o vírus penetra pelas mucosas das vias 

respiratórias e dissemina-se através do sangue; 

finalmente, atinge a pele e as mucosas, 

causando lesões. 

Controle: vacinação. Sintomas e características: 

febre alta e erupções cutâneas (geralmente 

deixando cicatrizes na pele; pode ser fatal). 

 

b) Escarlatina - também conhecida como gonorréia, 

é causada por uma bactéria, o 

gonococo(Neisseriagonorrhoeae), transmite-se 

por contato sexual. Provoca dor, ardência e pus 

ao urinar. O tratamento deve ser feito sob 

orientação médica, pois exige o emprego de 

antibióticos. 

 

c) Febre Amarela - Transmissão: picada de 

mosquitos, entre os quais se destaca o Aedes 

aegypti. Infecção: o vírus penetra através da 

pele, dissemina-se pelo sangue e localiza-se no 

fígado, na medula óssea, no baço e em outros 

órgãos. Controle: vacinação e combate aos 

mosquitos transmissores. Sintomas e 

características: febre alta, náuseas, vômitos, 

calafrios, prostração e pele amarelada (pode ser 

fatal) 

 

d) Pneumonia bacteriana - embora algumas formas 

de pneumonia sejam causadas por vírus, a 

maioria é provocada pela bactéria 

Streptococcuspneumoniae, que ataca o pulmão. 

Começa com febre alta, dor no peito ou nas 

costas e tosse com expectoração. O médico 

deve ser chamado para iniciar o tratamento com 

antibióticos e o doente deve ficar em repouso. 

 

e) Hidrofobia - saliva introduzida pela mordida de 

animais infectados (o cão, por exemplo). 

Infecção: o vírus penetra pelo ferimento e 

instala-se no sistema nervoso. Controle: 

vacinação de animais domésticos e aplicação de 

soro e vacina em pessoas mordidas. Sintomas e 

características: febre, mal-estar, delírios, 

convulsões, paralisia dos músculos respiratórios 

(é doença mortal). 

 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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A infecção por Clamídia é: 

a) Doença infecto-contagiosa dos órgãos genitais 

masculinos ou femininos. Caracteriza-se pela 

presença (pode não ocorrer) de secreção uretral 

escassa, translúcida e geralmente matinal. 

b) Uma das causas mais frequentes de infecção 

genital. Caracteriza-se por prurido, ardor, 

dispareunia (dor na relação sexual) e pela 

eliminação de um corrimento vaginal em grumos 

brancacentos, semelhante à nata do leite. 

c) Doença infecto-contagiosa sistêmica, que evolui 

de forma crônica e que tem períodos de 

agudização e períodos de latência. 

d) Infecção das células hepáticas pelo HBV 

(Hepatitis B Virus) que se exterioriza por um 

espectro de síndromes que vão desde a 

infecção inaparente e subclínica até a 

rapidamente progressiva e fatal. 

e) Síndrome causada pela infecção crônica do 

organismo humano pelo vírus HIV. 

 

 

Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 

falsa(s) sobre o papel educativo desenvolvido pelos 

agentes de Vigilância Sanitária. 

(  ) As ações de informação, educação e 

comunicação em saúde permeiam todo o trabalho de 

Vigilância Sanitária. É importante que não apenas os 

usuários, mas também os prestadores de serviços 

sejam orientados e esclarecidos nas suas dúvidas 

quanto à maneira de como proceder para 

disponibilizar à população bens de consumo e 

serviços de qualidade, de modo a minimizar e até 

eliminar os riscos à saúde dos usuários. 

(   ) O papel educativo desenvolvido pelos agentes 

de Vigilância Sanitária é de fundamental importância 

social. Portanto, é importante investir no processo de 

educação, a fim de instrumentalizar a formação de 

uma massa crítica que, assim, possa exercer sua 

cidadania. 

 

( ) No tocante ao campo específico de atuação da 

Vigilância Sanitária, é importante informar mais 

precisamente o consumidor sobre seus direitos, 

principalmente com relação à defesa de sua própria 

saúde. Só assim ele poderá exigir produtos e 

serviços capazes de garantir e preservar sua 

integridade. 

(   ) Para que esse papel educativo seja bem 

desenvolvido não é necessário que os agentes de 

vigilância sanitária sejam capacitados para exercer 

suas atividades profissionais pois já são capazes de 

atuar em seu papel. 

( ) O binômio educação/vigilância sanitária deve ser 

visto como separável, sendo essa a ponta de lança 

da missão da Vigilância Sanitária. 

 

A sequência correta é: 

 

a) F – V – V – F – F 

b) F – F – V – V – F 

c) V – F – F – V – V 

d) V – V – V – F – F 

e) V – V – F – F – F 

 

 

 

Quando uma criança é picada no rosto pelos insetos 

conhecidos como “barbeiros”, que são transmissores 

da Doença de Chagas, o primeiro indício da doença 

que se estabelece é: 

 

a) Dilatação do esôfago e do cólon. 

b) Aumento do volume cardíaco. 

c) Sinal de Romaña. 

d) Edema dos membros posteriores. 

e) Edema nos lábios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Das alternativas abaixo, está CORRETA a seguinte: 

a) O simples registro do número de casos novos, 

ou de óbitos, é suficiente para estimar a 

incidência de um determinado problema de 

saúde. 

b) Incidência é a frequência de casos reais de uma 

determinada doença ou problema de saúde num 

determinado período de tempo, oriundos de uma 

população sem risco de adoecimento no início 

da observação. 

c) Os casos novos, ou incidentes, são aqueles 

indivíduos não doentes no início do período de 

observação – e, portanto, sob o risco de 

adoecimento – que, no seu decorrer, acabam 

por adoecer. 

d) As medidas de incidência não estão 

necessariamente relacionadas à dimensão do 

tempo. 

e) A taxa de incidência é a expressão da totalidade 

de novos casos de uma doença, ou problema de 

saúde, por unidade de tempo, independente do 

tamanho de uma determinada população. 

 

 

 

Com relação a doenças de origem animal, cuja 

carne e leite se destinam ao consumidor, estão 

corretas as afirmativas, EXCETO: 

 

a) A teníase e a triquiníase são doenças que 

podem ser transmitidas ao homem por ingestão 

de carnes de boi e de porco contaminadas, cuja 

contaminação pode ser ocasionada pelo destino 

inadequado das águas residuárias, por pastos 

contaminados por águas de despejo de dejetos 

ou verduras adubadas com fezes de suínos 

parasitados. 

b) A brucelose, cujo agente é a Brucellasp, é uma 

doença transmitida principalmente pela ingestão 

de leite cru e queijo não pasteurizado 

proveniente de bovino e caprino infectados por 

Brucela, além disso, é transmitida pela carne mal 

cozida de bovinos, suínos, caprinos e animais de 

caça. 

c) Com a finalidade de evitar a transmissão dessas 

doenças, devem-se manter esses animais em 

condições de higiene adequadas. 

d) Deve-se evitar, por exemplo, que suínos andem 

à solta, alimentando-se de fezes humanas e 

restos de comida encontrados em monturos de 

lixo, o que pode ocasionar sua contaminação 

com larvas de tênias e triquinas. 

e) Suínos devem ser mantidos em pocilgas 

higiênicas. Nestas condições pode-se aceitar 

que esses animais se alimentem de lixo cru, mas 

que seja previamente selecionado.   

 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA, conforme o 

Decreto Estadual n.31.455/87: 

 

a) A carne exposta à venda deverá ser proveniente 

de animais abatidos em matadouros ou 

abatedouros registrados e fiscalizados pela 

autoridade competente. 

b) A pessoa somente pode expor à venda ou ao 

consumo, ou ainda empregar na elaboração de 

derivados e subprodutos comestíveis, as carnes, 

vísceras e os ossos. 

c) O fracionamento de carnes e vísceras em geral, 

para comercialização no estado cru, constitui 

atividade privativa dos açougues, entrepostos e 

indústrias de carnes ou matadouros, não sendo 

tolerada a venda de carnes e vísceras nas feiras 

livres. 

d) O uso de uniformes próprios e limpos, inclusive 

gorros e botas, é opcional para toda pessoa que 

trabalha com produtos comestíveis derivados de 

carnes, desde o recebimento até a embalagem. 

e) Os derivados de carnes, como embutidos, 

conservas e pratos prontos podem apresentar 

matérias estranhas, desde que não prejudiciais à 

saúde humana. 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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No que se refere à ética profissional e ao papel do 

agente de vigilância sanitária, julgue os itens 

seguintes. 

 

I - Uma das funções do agente de vigilância sanitária 

é participar de programas e projetos de caráter 

educativo e informativo, destinados à população, 

sobre riscos e medidas de prevenção de doenças.  

 

II - Para que uma equipe de saúde desempenhe seu 

papel com qualidade, é desnecessário que conheça 

a comunidade onde irá atuar, pois essa equipe deve 

seguir normas e procedimentos rigidamente 

predeterminados.  

 

III - Os trabalhadores do setor de saúde são parte da 

estrutura dos serviços de saúde.  

 

IV - A ética diz respeito aos valores, aos princípios e 

ao comportamento moral voltados para a procura do 

bem-estar da vida em sociedade.  

 

V - A garantia da privacidade de uma pessoa requer 

que a confidencialidade de suas informações seja 

observada.  

 

a) I e III estão corretas. 

b) Todas estão corretas. 

c) I, II, III e IV estão corretas. 

d) I, III, IV e V estão corretas. 

e) Somente a alternativa V está correta. 

 

 

 

Atualmente, a noção de meio ambiente abrange, 

além do conjunto de elementos naturais físico-

biológicos, as relações sociais do mundo construído 

pelo homem, incluindo-se o ambiente de trabalho. 

Acerca da preservação do meio ambiente, todos os 

itens seguintes estão corretos, EXCETO. 

 

a) O uso de agrotóxicos a uma distância pequena 

de mananciais representa riscos ao ambiente e 

à saúde humana. 

b) Resíduos radioativos, como o césio 137, já 

causaram desastres ambientais com 

consequências para a saúde humana no Brasil. 

c) A poluição do ar, da água e dos solos e os 

desastres provocados por produtos perigosos à 

saúde da população e ao meio ambiente são 

objeto de preocupação da vigilância sanitária. 

d) As ações de educação ambiental devem ser 

dirigidas principalmente aos adultos, já que para 

esses, em geral, a mudança de hábitos e 

atitudes é uma tarefa mais fácil.  

e) As principais fontes de poluição do solo são os 

produtos químicos, os resíduos sólidos e os 

efluentes líquidos. 

 

 

 

 

Em uma doença de alta letalidade, espera-se que 

tenha aumentada a sua: 

a) Infectividade. 

b) Patogenicidade. 

c) Virulência. 

d) Incidência. 

e) Mortalidade. 

 

Quanto às doenças de notificação compulsória, é 

CORRETO afirmar: 

I - Deve-se notificar a simples suspeita da doença, 

não sendo necessário aguardar a confirmação. 

II - Na notificação, devem constar as informações 

que permitam a identificação do paciente acometido. 

III - Quando não houver casos, devem ser 

encaminhados, da mesma forma, os instrumentos de 

coleta e de notificação. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

e) Somente a alternativa I está correta. 

 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Conforme orientação do Ministério da Saúde, com 

relação à cobertura vacinal, o calendário básico de 

vacinação da criança ao nascer inclui: 
 

a) Vacina oral contra pólio e vacina tetravalente. 

b) BCG dose única e 1ª dose da vacina contra 

hepatite B. 

c) BCG dose única. 

d) Tríplice viral. 

e) Vacina contra hepatite B. 

 

Com relação à malária, é CORRETO afirmar que: 
 

a) A infecção por Plasmodiumvivax leva, 

tipicamente, a uma doença de evolução maligna, 

geralmente sem febre, apenas com dores de 

cabeça intensas. 

b) A infecção por Plasmodiumfalciparumpode 

resultar em forma grave e complicada, 

caracterizada pelo acometimento e disfunção de 

vários órgãos ou sistemas: sistema nervoso 

central, sistema hematopoiético, aparelho 

respiratório, fígado, sistema circulatório, rins e 

coagulação sanguínea. 

c) A transmissão natural da malária ocorre por 

meio de picada de barbeiros infectados. 

d) A anemia não é uma manifestação precoce da 

malária. 

e) A infecção malárica frequentemente é 

transmitida da mãe ao seu concepto (malária 

congênita), podendo ocorrer com todas as cinco 

espécies existentes de plasmódios que infectam 

o ser humano. 

 

O exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido a 

todos os pacientes com diagnóstico de tuberculose: 

a) Confirmado. 

b) Suspeito. 

c) Extra-pulmonar suspeito. 

d) Pulmonar suspeito. 

e) Somente extra-pulmonar. 

 

 

Em se tratando de doenças transmissíveis, 

proporcionalmente, tem-se reduzido a morbidade em 

relação às doenças crônico-degenerativas ou cardio-

vasculares. Mesmo assim, ainda se trata de um 

problema bastante importante em que a vigilância 

tem um caráter fundamental. Na situação atual 

brasileira, observam-se três tendências em relação 

às doenças transmissíveis: declinante; quadro de 

persistência; e emergentes ou reemergentes. 

 

Assinale a alternativa em que seja citada 

CORRETAMENTE uma doença de cada tendência 

na ordem emque foi apresentado o problema. 

 

a) Cólera, febre tifóide, hepatites virais. 

b) Dengue, coqueluche, febre amarela. 

c) Leptospirose, difteria, tétano. 

d) Meningite meningocócica, AIDS, filariose. 

e) Doença de Chagas, esquistossomose, 

hantavirose. 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




