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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: TÉCNICO EM CONTROLE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
DATA: 09/06/2013 - PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 50 
(cinquenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “Se um dia fomos uma pátria (...)”. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado 
acima está em: 
a) virou moda. 
b) temos um considerável rebanho. 
c) fitarmos o espelho. 
d) tripudia sobre o drama do desvalido. 
 
05 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá. 
c) Ela reflete o mundo dominado. 
d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
06 - O uso das aspas em “especialistas” (3º parágrafo) foram empregadas para: 
a) Acentuar o valor significativo da palavra no contexto. 
b) Reforçar o sentido próprio da palavra. 
c) Assinalar no contexto o sentido irônico atribuído à palavra. 
d) Isolar uma explicação mencionada incidentalmente. 
 
07 - Analise as afirmações sobre a formação das palavras retiradas do texto e em seguida assinale a 
afirmação incorreta: 
a) As palavras preconceitos (3º parágrafo) e precocemente (11 parágrafo) apresentam prefixos de mesmo 
significado. 
b) A palavra onipresente (1º parágrafo) tem como prefixo oni que significa tudo, todo. 
c) O sufixo de “compreensível” (9º parágrafo) significa “passível de”. 
d) As palavras “eletrodomésticos e televisão” são formadas por derivação parassintética. 
 
08 - Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está corretamente 
identificada: 
a) (...) a discussão ganha adeptos (...) – adjunto adnominal. 
b) (...) as coisas são mesmo assim (...) – predicativo do sujeito. 
c) (...) temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. – sujeito simples. 
d) (...) a loura vê nas crianças um consumidor a mais (...) – predicado verbal. 
 
09 - Em “(...) se fitarmos o espelho (...)” (4º parágrafo). 
   “(...) mas não deu ibope (...)” (4º parágrafo). 
   “Enquanto a discussão ganha adeptos (...)” (10 parágrafo).  
Os elementos coesivos destacados introduzem ideia de: 
a) condição, oposição, tempo. 
b) consequência, adição, conformidade. 
c) concessão, explicação, causa. 
d) tempo, concessão, consequência. 
 
10 - O texto é formado por onze parágrafos. A ideia principal do texto está apresentada no: 
a) 1º parágrafo – Falar mal da TV virou moda. 
b) 3º parágrafo – A programação de TV copia e realimenta nossos conceitos e preconceitos. 
c) 4º parágrafo – Sexo, violência e consumismo. 
d) 8º parágrafo – A TV mostra muita violência. 
 
11 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.   c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.   d) 76 cm2 e 58 cm. 
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12 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85. 
b) 90. 
c) 95. 
d) 100. 
 
13 - Maurício pretende comprar um veículo da seguinte maneira: uma entrada de R$ 8200,00 no ato 
da compra, mais 35 parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 940,00 e, a partir da segunda, o 
valor de cada parcela será reduzido em R$ 15,50 do valor pago no mês anterior. Dessa forma, Maurício 
irá pagar pelo veículo: 
a) menos de 27 mil reais. 
b) entre 27 mil e 31 mil reais. 
c) entre 31 mil e 34 mil reais. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
14 - Fábio possui uma caixa em formato de prisma quadrangular regular cuja diagonal da base é 

 e a diagonal da face lateral mede 50 cm. O volume dessa caixa é igual a: 

a) 36 L. 
b) 18 L. 
c) 15 dm3. 
d) 1200 cm3. 
 
15 - Num grupo de amigos há 4 rapazes e 5 moças. Serão escolhidas aleatoriamente 3 pessoas desse 
grupo para formar uma comissão para representá-los na Jornada Mundial da Juventude, a ser 
realizada neste ano, no Rio de Janeiro. A probabilidade de haver, na comissão escolhida, pelo menos 
um rapaz é de: 
a) menos de 50%. 
b) mais de 50% e menos de 75%. 
c) aproximadamente 88%. 
d) aproximadamente 95%. 
 
16 - Ana é 5 anos mais velha que Bruno. A razão entre os quadrados das idades de Ana e Bruno é 4/9. 
Ana tem: 
a) 2 anos. 
b) 5 anos. 
c) 7 anos. 
d) 10 anos. 
  
17 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional. 
b) Disco Rígido (HD). 
c) Interface USB. 
d) Mouse. 
 
18 - Um dos softwares básicos presentes no sistema operacional Microsoft Windows é o aplicativo 
Microsoft Paint. Neste programa, a seguinte opção pode ser utilizada com o objetivo de realizar a 
seleção de uma região de forma livre: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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19 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base. 
b) Draw. 
c) Impress. 
d) Writer. 
 
20 - O seguinte aplicativo pode ser utilizado para visualização de arquivos do tipo Portable Document 
Format:  
a) Adobe Reader. 
b) Microsoft Access. 
c) Notepad. 
d) Wordpad. 
 
21 - O seguinte software não está presente nativamente no sistema operacional Microsoft Windows, 
ou seja, precisa ser adquirido separadamente: 
a) Microsoft Office. 
b) Microsoft Internet Explorer. 
c) Microsoft Paint. 
d) Bloco de Notas (Notepad). 
 
22 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes. 
b) 81.675 habitantes. 
c) 81.756 habitantes. 
d) 81.765 habitantes. 
 
23 - Em meados de maio, uma legião de pessoas invadiram várias agências bancárias com a finalidade 
de tentar sacar os benefícios do Bolsa Família e um suposto pagamento extra pelo dia das mães. Em 
que regiões brasileiras ocorreram a maioria dos tumultos em agências da Caixa Econômica Federal?  
a) Centro-Oeste e Nordeste. 
b) Centro-Oeste e Norte. 
c) Nordeste e Norte. 
d) Sudeste e Sul. 
 
24 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central. 
b) Banco do Brasil. 
c) Caixa Econômica Federal. 
d) Casa da Moeda. 
 
25 - Qual dos juristas abaixo é o mais novo Ministro do Supremo Tribunal Federal? 
a) Ari Pargendler.    c) Jorge Mussi. 
b) Barros Levenhagen.    d) Teori Zavascki. 

 
26 - As ações da Vigilância Sanitária é entendida como: 
a) um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da 
saúde. 
b) caracteriza-se como um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.  
c) centra-se nos fatores não biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana: água para 
consumo humano, ar, solo, desastres naturais, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores 
físicos e ambiente de trabalho. 
d) conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
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27 - As atividades de vigilância sanitária devem ser direcionadas prioritariamente para os fatores: 
a) econômicos e de maior risco epidemiológico. 
b) ambientais e de maior risco epidemiológico. 
c) sociais e de menor risco epidemiológico. 
d) ocupacionais e de menor risco epidemiológico. 
 
28 - Sabe-se que qualquer serviço de abastecimento de água, público ou privado, ficará sujeito à 
fiscalização da autoridade sanitária, podendo ser instalado e operado somente de acordo com 
legislação vigente. Então sobre o serviço de abastecimento de água é correto afirmar: 
a) Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade definido em legislação 
específica e está sujeita à vigilância da qualidade da água. 
b) É de responsabilidade da VISA a operação de tratamento do sistema/serviço ou solução alternativa de 
abastecimento de água exercer o controle da qualidade da água conforme legislação específica. 
c) Todas as edificações residenciais, comerciais, industriais ou instalações em logradouros públicos, localizados em 
áreas servidas por sistema público de abastecimento de água, serão obrigados a fazer a respectiva ligação ao 
sistema, sem ressalvas. 
d) Onde não houver sistema público de abastecimento de água, não será permitida a abertura de poços ou 
aproveitamento de fontes para fornecimento de água para uso humano, devendo esta ser transportadas em 
aquedutos especiais. 
 
29 - Zoonoses são doenças que podem ser transmitidas dos animais vertebrados e o homem. Os 
agentes que desencadeiam essas afecções podem ser microorganismos diversos, 
como bactérias, fungos, vírus, helmintos e rickettsias. Podem ser Zooantroponozes, que são doenças 
que são primárias nos animais e podem ser transmitidas aos homens e Antropozoonoses, que são 
doenças primárias nos homens e podem ser transmitidas aos animais. Sobre zoonoses é correto 
afirmar: 
a) A Febre Amarela é uma doença infecciosa, transmitida por vetores artrópodes, que possui dois ciclos 
epidemiológicos distintos silvestre e rural. 
b) O Toxoplasma gondii possui três formas infectantes em seu ciclo de vida: oocisto, taquizoítos contidos em cistos e 
bradizoítos. 
c) A leptospirose é uma zoonose causada por uma bactéria do tipo Leptospira que, eliminada principalmente na 
urina de roedores, permanece em coleções de água a espera da pessoa que nela adentre. 
d) A teníase ocorre devido a presença de Taenia saginata adulta dentro do intestino delgado dos humanos, que são 
os hospedeiros intermediários. 
 
30 - A toxoplasmose é uma protozoonose de distribuição mundial. É uma doença infecciosa, congênita 
ou adquirida, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Ocorre em animais de estimação e 
produção incluindo suínos, caprinos, aves, animais silvestres, gatos e a maioria dos vertebrados 
terrestres homeotérmicos (bovinos, suínos, cabras, etc.). Acarreta seriamente nas gestações gerando 
abortos e nascimento de fetos mal formados. Sobre a toxoplasmose é correto afirmar: 
a) O gato e outros felinos são os hospedeiros intermediários. 
b) A toxoplasmose pode ser transmitida de mãe para filho. 
c) Os taquizoítos teciduais estão presentes nos animais homeotérmicos, principalmente dos ratos e pássaros. 
d) Os ratos são hospedeiros definitivos. 
 
31 - A leptospirose, também chamada de Mal de Adolf Weil ou, na sua forma mais grave, Síndrome de 
Weil. É uma doença bacteriana que afeta seres humanos e animais e que pode ser fatal. Sobre a 
leptospirose é correto afirmar: 
a) Forma ictérica, sem amarelamento da pele, ou com poucos sintomas, é a forma mais benigna e presente em 90% 
dos doentes. 
b) Forma anictérica, com pele amarelada, ou Doença de Weil, é considerada a forma mais grave que acomete 10% 
dos doentes, podendo levar à morte. 
c) É uma zoonose causada por uma bactéria do tipo Leptospira. 
d) O período de incubação da doença pode variar de 2 a 7 dias. 
 
32 - A teníase é uma infecção intestinal ocasionada principalmente por dois 
grandes parasitos hermafroditas da classe dos cestódeos da família Taenidae, conhecidos como Taenia 
solium e Taenia saginata. Sobre a teníase é correto afirmar: 
a) Teníase e cisticercose não são causadas pelo mesmo parasita, porém com uma fase de vida diferente. 
b) As tênias também são chamadas de solitárias, porque, na maioria dos casos, o portador traz apenas 
um verme jovem. 
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c) Além de ser o hospedeiro definitivo, quando tem o lúmen do intestino parasitado, (de forma quase sempre 
benigna) causando a doença Teníase, o homem também pode se tornar hospedeiro intermediário. 
d) Os seus hospedeiros intermediários são o porco, no caso da Taenia saginata, o boi no caso da Taenia solium e 
os peixes no caso do Diphyllobothrium latum.  
 
33 - A ocorrência do acidente ofídico está, em geral, relacionada a fatores climáticos e aumento da 
atividade humana nos trabalhos no campo. O coeficiente de incidência para o Brasil foi de 
aproximadamente 13,5 acidentes/100.000 habitantes. Nas diferentes regiões do país, o maior índice 
foi no Centro-Oeste, é possível que ocorra subnotificação na região Norte, tendo em vista as 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde, o mesmo ocorrendo para o Nordeste. Sobre o ofidismo é 
correto afirmar: 
a) As serpentes do gênero Micrurus apresentam fosseta loreal. 
b) Todas as serpentes destes gêneros são providas de dentes inoculadores bem desenvolvidos e móveis situados na 
porção posterior do maxilar. 
c) Têm hábitos predominantemente noturnos ou crepusculares. 
d) O gênero Bothrops possui cauda criçada. 
 
34 - Os escorpiões são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, como grilos ou 
baratas. Apresentam hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia sob pedras, troncos, dormentes 
de linha de trem, em entulhos, telhas ou tijolos. Muitas espécies vivem em áreas urbanas, onde 
encontram abrigo dentro e próximo das casas, bem como alimentação farta. Os escorpiões podem 
sobreviver vários meses sem alimento e mesmo sem água, o que torna seu combate muito difícil. Os 
escorpiões de importância médica no Brasil pertencem ao gênero Tityu e sua anatomia corresponde a:  
a) apresentam o corpo formado pelo tronco (metasoma) e pela cauda (prosoma e mesosoma). 
b) O metasoma dorsalmente é coberto por uma carapaça indivisa, o cefalotórax, e nele se articulam os quatro pares 
de pernas, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. 
c) O mesosoma apresenta sete segmentos dorsais, os tergitos, e quatro ventrais, os esternitos. 
d) A cauda é formada por cinco segmentos e no final da mesma situa-se o telso, composto de vesícula e ferrão. 
 
35 - No Brasil, a febre tifóide ocorre sob a forma endêmica, com superposição de epidemias, 
especialmente nas regiões Norte e Nordeste, refletindo as condições de vida de suas populações. 
Doença bacteriana aguda, de distribuição mundial, associada a baixos níveis socioeconômicos, 
principalmente, com situações de precárias condições de saneamento, higiene pessoal e ambiental. 
Com tais características, praticamente encontra-se eliminada em países onde estes problemas foram 
superados. O principal reservatório da febre tifóide é: 
a) O rato. 
b) O gato. 
c) O homem. 
d) O cachorro.  
 
36 - A ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos – DTA vem aumentando de modo 
significativo em nível mundial. Vários são os fatores que contribuem para a emergência dessas 
doenças, dentre os quais destacam-se: o crescente aumento das populações, a existência de grupos 
populacionais vulneráveis ou mais expostos, o processo de urbanização desordenado e a necessidade 
de produção de alimentos em grande escala. Contribui ainda, o deficiente controle dos órgãos públicos 
e privados, no tocante à qualidade dos alimentos ofertados às populações. Sobre as DTAs é correto 
afirmar: 
a) O processo de manipulação não está diretamente ligado a contaminação. 
b) O processamento da matéria prima pode ser uma fonte de transmissão de DTAs. 
c) O alimento com poucas falhas de conservação não são passíveis de se contaminar. 
d) Uma das possíveis DTAs podemos citar a meningite. 
 
37 - Durante a fiscalização de um estabelecimento, o fiscal sanitário se depara com uma 
irregularidade. Qual é o primeiro procedimento sanitário? 
a) Lavrar o auto de infração. 
b) Lavrar o termo de interdição. 
c) Lavrar o auto de interdição. 
d) Lavrar o termo de infração. 
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38 - As infrações sanitárias classificam-se em leve, que são aquelas em que o infrator seja beneficiado 
por circunstância atenuante, as graves, aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante e 
gravíssimas onde é verificada a existência de duas ou mais situações agravantes. Baseado nessa 
informação podemos afirmar: 
a) não ter sido a ação do infrator, fundamental para a ocorrência do evento é uma circunstância agravante. 
b) ser reincidente o infrator, é uma circunstância atenuante. 
c) procurar o infrator, espontaneamente, reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde pública, que lhe 
foi imputado, é uma circunstância atenuante. 
d) ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo, pelo público, de 
produto elaborado em desacordo com o disposto na legislação sanitária, é uma circunstância atenuante. 
 
39 - A pena de interdição, total ou parcial, do estabelecimento, produto ou equipamento será aplicada 
quando for constatado indício de infração sanitária em que haja risco ou dano à saúde e perdurará até 
que sejam sanadas as irregularidades. O prazo máximo para interdição cautelar será de: 
a) 30 (trinta) dias, em conformidade com a Lei Federal n.º 6437/77. 
b) 60 (sessenta) dias, em conformidade com a Lei Federal n.º 6437/77. 
c) 90 (noventa) dias, em conformidade com a Lei Federal n.º 6437/77. 
d) 90 (noventa) dias, em conformidade com a Lei Federal n.º 8080/77. 
 
40 - Doença infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, inicialmente 
assintomática, que pode evoluir até as formas clínicas extremamente graves. É também conhecida 
como, “xistose”, “xistosa” “xistosomose”, “doença dos caramujos”, “barriga d’água” e “doença de 
Manson-Pirajá da Silva”. Sobre a esquistyossomose é incorreto afirmar: 
a) A transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com águas superficiais onde existam 
caramujos, hospedeiros definitivos. 
b) A forma infectante larvária que sai do caramujo tem o nome de cercária. 
c) As cercárias penetram no homem (hospedeiro definitivo) por meio da pele e/ou mucosas e, mais frequentemente, 
pelos pés e pernas. 
d) O homem infectado eliminando ovos viáveis de S. mansoni por meio das fezes. 
 
41 - O combate ao Aedes aegypti no Brasil foi institucionalizado de forma sistematizada, a partir do 
século XIX, quando diversas epidemias de febre amarela urbana ocorriam no país, levando à morte 
milhares de pessoas. A febre amarela é doença febril aguda, de curta duração, de natureza viral, com 
gravidade variável, encontrada em países da África, das Américas Central e do Sul. A transmissão se 
faz através da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti (febre amarela urbana) e várias espécies de 
Haemagogus (febre amarela silvestre). Sobre esta zoonose é correto afirmar: 
a) A forma grave caracteriza-se clinicamente por manifestações de insuficiência hepática e renal. 
b) Na forma urbana, o vírus é transmitido pela picada de Aedes aegypti (ciclo homem-mosquito-MACACO). 
c) Na forma silvestre, a transmissão se faz de um macaco infectado para o homem, através da picada de mosquitos 
Aedes albopictus (ciclo macaco-mosquito-HOMEM). 
d) As formas urbana e silvestre não diferem apenas epidemiologicamente. 
 
42 - A transmissão da dengue ocorre quando a fêmea da espécie vetora se contamina ao picar um 
indivíduo infectado que se encontra na fase virêmica da doença, tornando-se, capaz de transmitir o 
vírus por toda sua vida através de suas picadas após quanto tempo? 
a) um período de 02 a 04 dias. 
b) um período de 10 a 14 dias. 
c) um período de 04 a 10 dias. 
d) um período de 05 a 20 dias 
 
43 - A capacidade de resistência dos ovos de Aedes aegypti à dessecação é um sério obstáculo para 
sua erradicação. Esta condição permite que os ovos sejam transportados a grandes distâncias, em 
recipientes secos, tornando-se assim o principal meio de dispersão do inseto. Esse processo é chamado 
de: 
a) Dispersão ativa. 
b) Dispersão altiva. 
c) Dispersão passiva. 
d) Dispersão inativa. 
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44 - Os ovos do Aedes aegypti medem, aproximadamente, 1mm de comprimento e contorno alongado 
e fusiforme. São depositados pela fêmea, individualmente, nas paredes internas dos depósitos que 
servem como criadouros, próximos à superfície da água. Sobre os ovos do Aedes aegypti é correto 
afirmar: 
a) A fecundação se dá durante a postura e o desenvolvimento do embrião se completa em 24 horas. 
b) Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os ovos são capazes de resistir a longos períodos de 
dessecação, que podem prolongar-se por mais de 3 anos. 
c) A capacidade de resistência dos ovos de Aedes aegypti à dessecação é um sério obstáculo para sua erradicação. 
d) No momento da postura os ovos são brancos, mas, rapidamente, adquirem a cor amarelo esfumaçante. 
 
45 - Historicamente, a fixação do homem à terra, gerando excedentes alimentares a partir do advento 
da agricultura, e o desenvolvimento dos povoados, cidades até as megalópoles, criaram condições 
ideais à ligação comensal dos roedores com o homem, originando um processo de sinantropia. Esta 
sinantropia dos roedores e a precariedade dos processos de urbanização, com problemas crescentes 
de disposição de resíduos sólidos, drenagem adequada de águas pluviais e de construção e tratamento 
de esgotos, exigem a integração das ações da municipalidade e da comunidade como mecanismo 
básico para a implantação de um programa de controle de roedores capaz de resultados consistentes. 
Essas pragas urbanas capazes de transmitir inúmeras zoonoses, são consideradas problemas de saúde 
pública. Sobre os sinais de infestação dessas pragas é correto afirmar: 
a) Fezes numerosas e frescas (brilhantes) é sinal de infestação leve. 
b) Visíveis roeduras em diversos locais é sinal de infestação moderada. 
c) De 1 a 3/300m2 tocas, é sinal de infestação baixa. 
d) Algumas trilhas é sinal de infestação baixa. 
 
46 - A Leishmania e um protozoário que pertence à família Trypanosomatidae, parasito intracelular 
obrigatório das células do sistema fagócitico mononuclear. Nas Américas, são atualmente 
reconhecidas 11 espécies dermotrópicas de Leishmania causadoras de doença humana e oito espécies 
descritas, somente em animais. No entanto, no Brasil já foram identificadas sete espécies, sendo seis 
do subgênero Viannia e uma do subgênero Leishmania. Sobre essa zoonose é correto afirmar: 
a) Possui duas formas principais: uma flagelada e outra aflagelada. 
b) A forma aflagelada é também conhecida como promastigota. 
c) A forma flagelada é também conhecida como amastigota. 
d) Encontrada no tubo digestivo do inseto vetor a forma amastigota. 
 
47 - Os vetores da LTA são insetos denominados flebotomineos, pertencentes a Ordem Diptera, 
Família Psychodidae, Subfamilia Phlebotominae, Gênero Lutzomyia, conhecidos popularmente, 
dependendo da localização geográfica, como: 
a) Mosquito pau. 
b) Mosquito vareta. 
c) Mosquito vermelho. 
d) Mosquito palha. 
 
48 - Doença neuroparalítica grave, não contagiosa, resultante da ação de uma potente toxina 
produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Há três formas de botulismo: botulismo alimentar, 
botulismo por ferimentos e botulismo intestinal. Sobre o botulismo é incorreto afirmar: 
a) O botulismo apresenta elevada letalidade e deve ser considerado uma emergência médica e de saúde pública. 
b) Quando causado pela ingestão de alimentos contaminados, é considerado como doença transmitida por alimento. 
c) O Clostridium botulinum é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, esporulado e sua forma vegetativa produz 6 tipos 
de toxina (A, B, C1, C2, D e E). 
d) São identificados em produtos agrícolas como legumes, vegetais e mel e em intestinos de mamíferos, peixes e 
vísceras de crustáceos. 
 
49 - Doença infecciosa, causada por protozoário flagelado, de curso clínico crônico, que se caracteriza 
por fase inicial aguda, com sinais ou sintomas quase sempre inespecíficos,quando presentes, e que 
pode evoluir para a fase crônica, com comprometimento cardíaco (cardiopatia chagásica) ou digestivo 
(megaesôfago e megacólon). Outras manifestações clínicas são bastante raras, como a 
meningoencefalite chagásica. Essa doença é causada por um vetor popularmente chamado: 
a) Bicho carpinteiro. 
b) Bicho barbeiro. 
c) Bicho serreio. 
d) Bicho aroeiro. 
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50 - Sobre o serviço de abastecimento de água é incorreto afirmar: 
a) Cabe a autoridade sanitária verificar a forma pela qual as habitações ou edificações comerciais e industriais são 
supridas por água. 
b) Todo edifício deve ser abastecido com água potável em quantidade suficiente ao fim a que se destina.  
c) Os sistemas de abastecimento domiciliar de água não podem afastar-se das condições mínimas estabelecidas por 
este Regulamento, pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e pelos regulamentos dos órgãos 
competentes. 
d) Os edifícios deverão ser abastecidos diretamente da rede pública, quando houver, não sendo obrigatória a 
existência de reservatórios, para atender a demanda dos mesmos, quando o sistema de abastecimento estiver em 
manutenção, e não puder assegurar absoluta continuidade no fornecimento de água.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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