
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/01/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 13 DE JANEIRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

Téc.em Vigilância Sanitária e Ambiental 






 

 

 

  

PARTE I – Téc.em Vig. Sanitária e Ambiental 
 
01 - A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada no 
ano de 1986, contou com a participação de técnicos do setor 
saúde, de gestores e da sociedade organizada, que se reuniram 
para decidir sobre os rumos da saúde no Brasil, constituindo-se 
em um passo fundamental para o processo de reforma Sanitária 
Brasileira. Em relação à Reforma Sanitária assinale a alternativa 
incorreta: 

A) Entendia a saúde como direito de todo cidadão, 
independente de ter contribuído, ser trabalhador rural ou 
não trabalhador. 

B) Propôs um modelo de plano privado de saúde com a 
garantia do direito à saúde integral. 

C) As ações de saúde deveriam garantir o acesso da 
população às ações preventivas e/ou curativas e estar 
integradas em um único sistema. 

D) Propôs a descentralização da gestão, tanto 
administrativa, como financeira.  

E) Fomentava o controle social das ações de saúde. 
 
02 - Os Pactos “Pela Vida”, “Em Defesa do SUS” e “de Gestão” 
foram instituídos visando o controle de áreas prioritárias da saúde 
do Brasil. Qual das prioridades do Pacto pela Vida está errada? 

A) Manutenção dos atuais níveis mortalidade infantil e 
materna. 

B) Saúde do idoso. 
C) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
D) Promoção da Saúde. 
E) Fortalecimento da Atenção Básica. 

 
03 - O Pacto Pela Vida propõe aumentar a capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. Qual das doenças a 
seguir não está na lista das que são consideradas prioritárias nesse 
Pacto?  

A) Pênfigo 
B) Dengue 
C) Hanseníase 
D) Tuberculose 
E) Influenza 

 
04 - A Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 trata de dois 
assuntos fundamentais dentro do Sistema Único de Saúde, que 
são: 

A) Piso da Atenção Básica e Estratégia de Saúde da 
Família 

B) Coordenação de Vigilância Sanitária e Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação 

C) Coordenação de Vigilância Sanitária e Estratégia de 
Saúde da Família 

D) Financiamento e participação da comunidade 
E) Piso da Atenção Básica e Financiamento  

 
05 - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 
seguintes instâncias colegiadas: 

A) Secretaria Municipal e Secretaria Estadual de Saúde 
B) Programa de Agentes Comunitário de Saúde e 

Estratégia de Saúde da Família 
C) Programa do Idoso e Programa de Endemias 
D) Programa de Pré Natal e Prevenção de Câncer de Colo 

de Útero  
E) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde 

06 - Assinale a alternativa na qual a Norma Operacional está de 
acordo com o que a mesma define: 

A) NOB 01/93 - Esta norma vem aperfeiçoar a gestão dos 
serviços de saúde no país e a própria organização do 
sistema, visto que o município passa a ser, de fato, o 
responsável pelo atendimento das necessidades e das 
demandas de saúde do seu povo e das exigências de 
intervenções saneadoras em seu território. Cria o PAB 
(Piso de Atenção Básica). 

B) NOB 01/96 - Esta norma definiu procedimentos e 
instrumentos operacionais que visavam ampliar e 
aprimorar as condições de gestão, no sentido de 
efetivar o comando único do SUS nas três esferas de 
governo. Foram criadas as Comissões Intergestores; 
no processo de gestão os Estados e os municípios 
poderiam se habilitar na Gestão Incipiente, Parcial e 
Semiplena. 

C) NOB 01/96 – Esta norma assegura o comando único 
sobre o sistema; incorpora a microrregionalização a 
partir da base legal; amplia a atenção básica; resgata o 
processo de PPI; avança na utilização da per capita 
como forma de repasse (Básico Ampliado e mínimo 
da média complexidade); instrumentaliza e regula a 
relação gestor-gestor e permite maior visibilidade aos 
processos de pactuação de referências, permitindo 
maior controle pelos gestores. 

D) NOB 01/91 - Esta norma cria a AIH (Autorização de 
Internação Hospitalar); o SIH (Sistema de Informação 
Hospitalar); FEM (Fator de Estímulo à 
Municipalização). 

E) NOAS 01/02 - Esta norma vem aperfeiçoar a gestão 
dos serviços de saúde no país e a própria organização 
do sistema, visto que o município passa a ser, de fato, 
o responsável pelo atendimento das necessidades e das 
demandas de saúde do seu povo e das exigências de 
intervenções saneadoras em seu território. Cria o PAB 
(Piso de Atenção Básica). 

 
07 - O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 
institucionais pactuadas entre as três esferas de gestão (União, 
estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o 
objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos 
de gestão. As transferências dos recursos também foram 
modificadas, passando a ser divididas em blocos de 
financiamento. Quantos e quais são esses blocos de 
financiamento: 

A) Cinco blocos = Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, 
Assistência Farmacêutica e Investimentos em Saúde. 

B) Quatro blocos = Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade da Assistência e Vigilância em Saúde. 

C) Seis blocos = Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, 
Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e 
Investimentos em Saúde. 

D) Três blocos = Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade da Assistência. 

E) Dois blocos = Gestão do SUS e Investimentos em 
Saúde. 

 
 
 
 






 

 

 

  

08 - São eixos de ação do Pacto de Gestão do SUS, exceto: 
A) Regulação da Atenção à Saúde e Regulação 

Assistencial 
B) Regulação do trabalho infantil  
C) Participação e Controle Social 
D) Gestão do Trabalho na Saúde 
E) Educação na Saúde 

 
09 - O Pacto em Defesa do SUS expressa: 

A) O movimento da gestão pública por resultados, 
estabelece um conjunto de compromissos 
sanitários considerados prioritários, pactuado de 
forma tripartite, a ser implementado pelos entes 
federados. Esses compromissos deverão ser 
efetivados pela rede do SUS, de forma a garantir o 
alcance das metas pactuadas.  

B) Os estados e municípios devem pactuar as ações 
que considerem necessárias ao alcance das metas 
e objetivos gerais até certo ponto, as metas mais 
difíceis deverão ser resolvidas no âmbito federal. 

C) Prioridades estaduais, regionais ou municipais 
podem ser desagregadas das federais e não 
precisarão ser pactuadas. 

D) Valorização da relação solidária entre gestores, 
definindo as diretrizes e responsabilidades, 
contribuindo para o fortalecimento da gestão, em 
cada eixo de ação. 

E) Os compromissos entre os gestores do SUS com a 
consolidação do processo da Reforma Sanitária 
Brasileira e articula as ações que visem qualificar 
e assegurar o SUS como política pública. 

 
10 - Qual das doenças a seguir é exantemática e possui 
vacina? 

A) Rubéola  
B) Poliomielite 
C) Febre amarela 
D) Coqueluche  
E) Hepatite B 

 
11 - Qual das vacinas a seguir não faz parte da 
Tetravalente disponível no Calendário Básico de 
Vacinação da Criança do Ministério da Saúde? 

A) Difteria  
B) Tétano  
C) Coqueluche 
D) Meningite 
E) Sarampo  

 
12 - Com qual idade a criança deve completar o esquema 
de vacinação contra a Hepatite B? 

A) 6 meses 
B) 4 meses 
C) 2 meses 
D) 9 meses 
E) 12 meses 

 
13 - Qual das doenças seguir não é contagiosa? 

A) Varicela 
B) Sarampo 
C) Tuberculose 
D) Psoríase  
E) Escarlatina  

14 - Qual das doenças é letal, mas possui vacina? 
A) Tétano 
B) Raiva humana 
C) Sarampo 
D) Coqueluche 
E) Tuberculose  

 
15 - Qual das doenças não é uma micose? 

A) Tracoma  
B) Candidíase 
C) Pitiríase versicolor 
D) Histoplasmose 
E) Tinea do corpo 

 
16 - Disenterias bacilares são doenças causadas por 
diversas bactérias e causam altas taxas de mortalidade 
infantil nos países subdesenvolvidos, atingindo mais os 
pobres que vivem em condições sanitárias e de moradia 
desfavoráveis. Assinale a alternativa que corresponde à 
duas bactérias responsáveis por essa doença: 

A) Chlamydia e Streptococcus 
B) Neisseria e Treponema 
C) Shigella e Salmonella 
D) Bordetella e Streptococcus 
E) Chlamydia e Neisseria 

 
17 - Indicadores de Saúde são definidos como índices que 
procuram definir o efeito de determinantes de natureza 
variada sobre o estado de saúde de uma certa população. 
Qual das alternativas não se refere a um dos principais 
usos dos Indicadores de Saúde: 

A) Analisar a situação atual de saúde e de vida de 
uma determinada população. 

B) Fazer comparações entre populações, tempo, 
espaço e planejar intervenções. 

C) Investigação epidemiológica. 
D) Avaliar mudanças ao longo do tempo. 
E) Inquérito sanitário.  

 
18 - O coeficiente de mortalidade materna mede o número 
de óbitos maternos por causas relacionadas à qual período? 

A) Gestação 
B) Gestação, parto e puerpério 
C) Parto 
D) Puerpério 
E) Parto e puerpério 

 
19 - A resolução 411, de 12 de fevereiro de 2009 aprova: 

A) A reestruturação da Comissão Intersetorial de 
Educação Permanente do Controle Social no SUS. 

B) A Comissão de Atenção Integral à Saúde da 
Criança e do Adolescente e Jovens. 

C) A Instituição da Comissão Permanente de 
Assistência Farmacêutica. 

D) A reestruturação na composição da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa. 

E) A recomposição do Comitê de Acompanhamento 
e Monitoramento das ações do Programa de 
Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde. 

 
 
 
 






 

 

 

  

20 - Qual a resolução do Conselho Nacional de Saúde que 
trata do enfrentamento da tuberculose no Brasil. 

A) Resolução nº 445, de 9 de junho de 2011. 
B) Resolução nº 234, de 7 de abril de 2012. 
C) Resolução nº 442, de 17 de março de 2012. 
D) Resolução nº 441, de 12 de maio de 2011. 
E) Resolução nº 444, de 6 de julho de 2011. 

 
21 - De acordo com a resolução 400, de 17 de abril de 
2008, qual a posição do Conselho Nacional de Saúde em 
relação à continuidade das pesquisas com células-tronco 
embrionárias? 

A) Desfavorável 
B) Em fase de análise 
C) Solicita deliberação através de plebiscito 
D) Favorável 
E) Orienta que seja resolvido pela presidência da 

república 
 

22 - Identificam-se distintas fases da “História Natural das 
Doenças” que são, exceto: 

A) Fase de susceptibilidade 
B) Fase pré-clínica 
C) Fase clínica 
D) Fase de incapacidade residual 
E) Fase letal 

 
23 - Na “História Natural das Doenças”, a que se referia a 
Teoria dos Miasmas? 

A) Explicava o surgimento das doenças a partir da 
água contaminada 

B) Explicava o surgimento das doenças a partir da 
emanação do ar de regiões insalubres 

C) Explicava o surgimento das doenças a partir do 
solo 

D) Explicava o surgimento das doenças a partir das 
roupas sujas 

E) Explicava o surgimento das doenças a partir das 
eliminações intestinais 

 
24 - Qual dos medicamentos é utilizado no tratamento das 
doenças bacterianas? 

A) Antivirais 
B) Antifúngicos 
C) Hipoglicemiantes 
D) Antibióticos 
E) Diuréticos 

 
25 - Qual a fonte de informação mais utilizada para avaliar 
as condições de vida e de saúde no âmbito da Estratégia 
Saúde da Família? 

A) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) 
B) Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) 
D) Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM) 
E) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) 
 
 

 
 
 

26 - A gripe que atingiu grande parte da população em 
diferentes partes do mundo recentemente foi a H1N1 e que 
faz parte da lista de doenças de notificação compulsória 
com o seguinte nome: 

A) Gripe pandêmica 
B) Gripe mundial 
C) Influenza humana por novo subtipo (pandêmico) 
D) Influenza 
E) Gripe humana 

 
27 - Quais são as formas de Botulismo? 

A) Botulismo alimentar, botulismo por ferimentos e 
botulismo intestinal. 

B) Botulismo alimentar e botulismo intestinal. 
C) Botulismo alimentar e botulismo por ferimentos. 
D) Apenas botulismo alimentar. 
E) Apenas botulismo intestinal. 

 
28 - De acordo com o Ministério da Saúde, a notificação 
de um caso suspeito de Botulismo é considerada: 

A) Surto e emergência de saúde pública 
B) Endemia emergente 
C) Epidemia  
D) Pandemia 
E) Notificação simples 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Julgo que os homens que fazem a política externa 
do Brasil, no Itamaraty, são excessivamente pragmáticos. 
Tiveram sempre vida fácil, vêm da elite brasileira e nunca 
participaram, eles próprios, em combates contra a ditadura, 
contra o colonialismo. Obviamente não têm a sensibilidade 
de muitos outros países ou diplomatas que conheço.  
(José Ramos-Horta, na Folha de São Paulo, 21/10/96) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- Através do texto é possível afirmar que uma das 
características dos homens do Itamaraty é o senso prático. 
II- O “QUE” (última linha) é uma palavra que se liga 
semanticamente aos “homens do Itamaraty”. 
III- O autor do texto gostaria que os homens do Itamaraty 
tivessem mais “vivência”. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Estão corretos os itens I e II. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I- É possível inferir do texto que ter vida fácil é 
característica comum a todo tipo de diplomata. 
II- O vocábulo “evidentemente” pode substituir, sem 
alteração semântica, a palavra “obviamente” no texto. 
III- A oração iniciada por “Obviamente” apresenta nítido 
valor de causa. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III 
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos.  
E) Apenas o item II está correto. 






 

 

 

  

31 - Identifique o item em que um dos vocábulos recebeu 
acento gráfico de forma incorreta: 

A) Jacareí – médium 
B) balaústre – bênção 
C) biquíni – gambá 
D) Grajaú – juíz 
E) órgão – herói 

 
32 - Identifique o item que apresenta oração sem sujeito: 

A) Choveram reclamações contra a instituição. 
B) Há vagas para professores. 
C) Vendem-se bois, vacas e bezerros. 
D) Acredita-se em marcianos. 
E) Nada mais tenho a fazer no mundo. 

 
33 - A alternativa que completa de forma correta o período 
“Talvez __ nordestina já tivesse chegado __ conclusão de 
que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no 
corpo, mesmo rala como __ sua”, respectivamente é: 

A) à – à – a 
B) a – à – à  
C) a – a – a 
D) a – à – a 
E) à – à – à  

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
34 - A função sintática do termo destacado no último 
quadrinho é: 

A) predicativo do sujeito. 
B) predicativo do objeto. 
C) complemento nominal 
D) aposto 
E) objeto direto 

 
Leia a tira seguinte e responda a questão 35. 
 

 
 
35 - Identifique o processo de formação de palavras que 
ocorreu em “segunda-feira”. 

A) composição por aglutinação 
B) derivação parassintética 
C) derivação sufixal 
D) derivação imprópria 
E) composição por justaposição 

 

36 - A pontuação está correta em todos os períodos 
seguintes, exceto em: 

A) Paula prefere cinema e Maria, teatro. 
B) Há, contudo, uma proposta em contrário. 
C) Começando o espetáculo, todos devem fazer 

silêncio. 
D) Ele ansioso, aguardava a divulgação dos 

resultados. 
E) Filha, venha lavar a louça. 

 
37 - Identificamos uma oração subordinada adverbial 
causal no item: 

A) A mulherice só lhe nasceria tarde porque até no 
capim vagabundo há desejo de sol. 

B) Choveu como chove em Belém. 
C) Saiu tão atrasado que chegou tarde. 
D) O saber é um bem que não se pode destruir. 
E) Perguntei se ele estava satisfeito. 

 
38 - Todos os vocábulos estão corretamente grafados em: 

A) privilégio – destilar – candeeiro 
B) nódoa – prodígio – excesivo 
C) chafaris – extensão – rouxinol 
D) enxotar – rapidez – presar 
E) dispesa – tenso – disciplina 

 
39 - O vocábulo “cantava” é composto, respectivamente, 
pelos seguintes elementos mórficos. 

A) radical – vogal temática – desinência nominal 
B) prefixo – radical – desinência verbal 
C) radical – desinência nominal – desinência verbal 
D) prefixo – radical – sufixo 
E) radical – vogal temática – desinência verbal 

 
40 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Aquela chuva foi necessária para a agricultura. 
B) Vossa alteza não precisa preocupar-se com seus 

amigos. 
C) Bebida alcóolica é proibida para menores. 
D) “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, conta a 

Guerra de Canudos. 
E) A porta estava meio fechada. 

 
 
 

 







