
 
 

 

306 – Auditor Fiscal em Vigilância Sanitária 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas e 1 questão discursiva. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita na folha de versão 

definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o 

nome impresso neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-
a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A resposta da questão discursiva deve ser transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de versão 

definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de 

versão definitiva. 

10. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

11. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de 

registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, 
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o 
porte e /ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, 
chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o 
candidato será excluído do concurso. 

12. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 

transcrição das respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta, a folha de versão definitiva 
e a ficha de identificação. 

14. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-
o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto abaixo é referência para as questões 01 e 02. 
 

O cafezinho e a pressão arterial 
 

A cafeína presente no cafezinho nosso de todos os dias tem motivado estudos com diferentes resultados sobre a sua ação 
na pressão arterial das pessoas. Em recente número da Revista Brasileira de Hipertensão, Henrique T. Bianco e Mariza Thompson, 

da Unifesp, analisam a relação da cafeína com a pressão, em artigo de revisão. Concluem que a ingestão diária de duas ____ três 
xícaras de café parece razoável e segura, com efeitos neutros segundo ____ maioria dos trabalhos publicados. Ao considerar o 
consumo moderado de café como inócuo, os autores referem que sua associação com um aumento significativo da pressão arterial 
está relacionado apenas ____ pessoas sensíveis ____ cafeína, mas com efeitos desprezíveis no longo prazo em bebedores 
habituais de café. Os efeitos agudos do café são transitórios e sua ingestão regular desenvolve tolerância. A cafeína chega ____ 
circulação sanguínea através do trato digestivo, estimula o sistema nervoso central e aumenta ____ diurese. Bianco e Thompson 
destacam pesquisa de J. A. Greenberg, com cerca de 6.500 idosos, publicada no American Journal of Cardiology, sobre o “efeito 
protetor” da cafeína no coração de idosos com mais de 65 anos de idade que consumiam quatro ou mais doses de café ao dia. Essa 
ação protetora para o coração, entretanto, não foi observada em pacientes severamente hipertensos. 

(UOL, outubro/2015) 

 
01 - A partir do que foi exposto no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Para que a cafeína atue positivamente sobre o sistema nervoso central, é preciso que o consumo de café seja 
inócuo. 

2. Bebedores habituais de café, a longo prazo, desenvolvem tolerância e deixam de sentir os efeitos benéficos da 
cafeína. 

3. Os efeitos agudos do café sobre a pressão arterial são transitórios, a não ser para as pessoas sensíveis à cafeína. 
4. Pacientes severamente hipertensos têm sua condição cardíaca piorada pela ingestão regular de cafeína. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem 

no texto. 
 

a) à – a – as – à – à – a. 
b) a – à – às – a – a – à. 
►c) a – a – às – à – à – a. 
d) à – à – as – à – a – a. 
e) à – a – às – a – à – à. 
 

 

 
O texto a seguir é referência para as questões 03 e 04. 

 
Advogados de pessoa acusada de ter contas secretas na Suíça emitiram a seguinte declaração: 
 

Sem que isso signifique admissão de qualquer irregularidade, é de se estranhar que informações protegidas por sigilo – garantido 
tanto constitucionalmente como também pelos próprios tratados de cooperação internacional – estejam sendo ostensivamente 
divulgadas pela imprensa, inclusive atingindo pessoas que sequer são objeto de qualquer investigação, sendo que a única autoridade 
com acesso a tais informações, segundo o que também se noticia, seria o Procurador Geral da República. (Folha de S. Paulo, 2015) 
 
 
03 - Nesse texto os advogados: 
 

a) admitem a culpa do acusado. 
b) aprovam a atitude do Procurador Geral da República. 
c) culpam a imprensa pela divulgação das informações. 
►d) colocam sob suspeição o Procurador Geral da República. 
e) rejeitam os tratados de cooperação internacional. 
 

 
04 - No texto, as palavras “admissão”, “sigilo” e “ostensivo” são usadas com o sentido, respectivamente, de: 
 

a) contratação – confidência – imponente. 
b) aprovação – silêncio – ostentatório. 
c) ingresso – segurança – evidente. 
d) aceitação – lei – luxuoso. 
►e) reconhecimento – segredo – expresso. 
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05 - O texto de uma matéria publicada na internet continha a seguinte passagem: 
 

Quando perguntada sobre o jogador de futebol, a atriz desconversou, declarando sua admiração por ele, mas ponderando que 
eles estavam apenas saindo juntos e que ainda precisavam se conhecer melhor. 

 

(Texto adaptado de uma matéria jornalística) 
 

 A informação pressuposta na sentença acima é a de que a atriz: 
 

a) não conhece o jogador. 
►b) estaria de namoro com o jogador. 
c) admira o jogador. 
d) está saindo com o jogador. 
e) gosta de falar sobre ele. 
 

06 - Considere o seguinte texto: 
 

A namorada perguntou se ele achava que ela estava gorda e ele respondeu que sim. Um sincericídio! 
 

 A expressão sincericídio, usada neste contexto, significa que: 
 

a) o namoro corria o risco de terminar se ele não falasse a verdade. 
b) o namorado tinha a intenção de terminar o namoro. 
►c) o namorado admitiu uma verdade, sabendo que ela se voltaria contra ele mesmo. 
d) a namorada queria acabar com o namoro. 
e) a namorada queria testar a sinceridade do namorado. 

 

 
O texto a seguir é referência para as questões de 07 a 09. 

 

Salve o Hino do Brasil 
 

Sou daqueles que se emocionam ao ouvir o Hino Nacional e canto sempre que o ouço, em solenidades ou em jogos de futebol. Ao 
ouvi-lo fora do Brasil então, às vezes até choro quando chega o “verás que um filho não foge à luta”. De alguns anos para cá virou 
lei em muitos Estados a obrigatoriedade da execução do Hino antes dos jogos de futebol, qualquer um. O resultado é desastroso. A 
maioria dos torcedores não presta a menor atenção, poucos cantam, a banalização virou esculhambação e a intenção de fazer por 
força de lei um momento de educação cívica virou apenas desrespeito. No mais das vezes o que se ouve é o coro da torcida do time 
anfitrião com seus cânticos de estímulo à equipe e o Hino vira pano de fundo, pano de chão. A torcida do Palmeiras passou a 
acompanhar a música entoando, no mesmo ritmo, o nome do clube. Que o Hino seja tocado antes de jogos da Seleção ou em 
circunstâncias especiais é aceitável. Em todos os jogos é mera vulgarização e o tiro saiu pela culatra. Quando se trata de jogos 
contra times estrangeiros comete-se a falta de educação de não se tocar o hino do país do clube visitante. A boa intenção do 
legislador lotou o inferno. Está na hora de uma lei federal estabelecer novos critérios e acabar com o desrespeito. Escreva para o 
deputado federal que ganhou o seu voto e ajude a salvar a dignidade do Hino do Brasil. 
 

(Juca Kfouri, UOL, 04/10/2015) 

 
07 - Conforme o texto, é correto afirmar que o autor: 
 

a) considera positiva a iniciativa de tornar obrigatória a execução do Hino Nacional antes dos jogos, desde que as torcidas 
sejam obrigadas a cantar junto. 

b) se emociona em certas ocasiões em que o Hino Nacional é executado fora do Brasil, mas considera banal e não presta a 
menor atenção quando ele é tocado antes de cada partida de futebol no Brasil. 

c) considera positiva a iniciativa da torcida do Palmeiras, que acompanha a execução do Hino Nacional entoando o nome do 
clube, o que faz com que os torcedores aprendam essa música. 

►d) acredita que a obrigatoriedade de cantar o Hino Nacional antes de todos os jogos fez com que os torcedores não dessem 
mais importância a ele. 

e) considera falta de educação que se toque o hino do país do clube visitante, em jogos contra times estrangeiros. 
 
08 - O autor conclui pedindo ao leitor que escreva para o seu deputado federal para ajudar a salvar a dignidade do Hino do 

Brasil. A partir do que foi exposto no texto, podemos dizer que ele espera que o deputado legisle no sentido de: 
 

a) estabelecer critérios federais que definam as condições de execução do Hino Nacional nos estádios de futebol de todo o 
País, se somando às leis estaduais atualmente existentes. 

b) promover a educação cívica, fazendo com que a torcida preste atenção e cante o Hino Nacional no momento em que ele 
for executado nas partidas de futebol. 

c) punir os torcedores desrespeitosos que ficam cantando o hino do próprio time no momento da execução do Hino Nacional. 
d) fazer com que os hinos das equipes visitantes também sejam executados em jogos contra times de outros países. 
►e) fazer com que o Hino Nacional só seja executado antes de jogos da seleção ou em ocasiões especiais. 

 
09 - Do modo como são usados no texto os termos banalização, esculhambação e vulgarização, é correto dizer que: 
 

►a) banalização e vulgarização têm o mesmo sentido e são usados como sinônimos. 
b) banalização e esculhambação têm sentidos opostos e são usados como antônimos. 
c) esculhambação e vulgarização têm o mesmo sentido, sendo, portanto, sinônimos. 
d) a banalização é uma consequência da esculhambação. 
e) a causa da vulgarização é a esculhambação. 
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10 - Considere o seguinte texto: 
 

Demora para exames e consultas médicas ou procedimentos cirúrgicos não são exclusividade da saúde pública no Brasil. 
Usuários de planos de saúde vivem dilemas parecidos. Em alguns casos, os planos negam-se a cobrir determinados 
procedimentos – o que leva o indivíduo a buscar nos tribunais o direito ao atendimento. 

(Gazeta do Povo, setembro de 2015.) 
 

 A relação lógica entre o fato de os planos de saúde não cobrirem determinados procedimentos e o indivíduo buscar 
nos tribunais o direito ao atendimento é uma relação de: 

 

a) contradição. 
►b) causalidade. 
c) finalidade. 
d) confirmação. 
e) redundância. 

 

 
 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

 
11 - Qual é o próximo termo da sequência numérica 3, 8, 5, 10, 7, 12, ___? 
 

a) 8. 
►b) 9. 

c) 10. 
d) 11. 
e) 12. 

 
12 - Uma pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento revelou que 46% dos candidatos a emprego exageram nas 

informações em relação a suas habilidades com o uso de computadores. Também foi constatado nessa pesquisa que 
35% das pessoas que cometem esse exagero declaram ter conhecimento da língua inglesa superior ao que realmente 
possuem. Com base nessa informação, qual é o percentual de pessoas nessa pesquisa que exageraram sobre sua 
habilidade com o uso de computadores e declararam ter conhecimento da língua inglesa superior ao que realmente 
possuem? 

 

a) 7,29%. 
b) 11%. 
c) 13,3%. 
d) 15%. 
►e) 16,1%. 

 
13 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras: 
 

 – Se eu der dinheiro para o Juquinha, ele vai comprar muitos doces. 
 – Se Juquinha comprar muitos doces, ele não comerá todos. 
 – Se Juquinha não comer todos os doces, então ele me dará alguns. 
 – Juquinha não me deu doces. 

 

A partir das premissas, é correto inferir que: 
 

a) Juquinha não comeu todos os doces. 
b) Juquinha comprou muitos doces. 
c) Juquinha não consegue comer muitos doces. 
►d) Não dei dinheiro para Juquinha. 

e) Não comprei doces para Juquinha. 
 
14 - Um artesão colocou um cubo grande de isopor sobre uma mesa e pintou de verde todas as faces, exceto uma, sobre 

a qual o cubo grande se apoiava. A seguir ele observou que esse cubo tinha exatamente 20 cm de aresta e decidiu 
cortá-lo em cubinhos menores, de aresta 5 cm. Nessas condições, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Apenas oito cubinhos não terão nenhuma face pintada. 
2. Vinte e oito cubinhos terão apenas uma das faces pintadas. 
3. Vinte cubinhos terão exatamente duas faces pintadas. 
4. Apenas quatro cubinhos terão exatamente três faces pintadas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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15 - Admitindo como verdadeira a proposição “Todas as pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo têm 

direito a ajuda do estado”, é correto inferir que: 
 

a) nenhuma pessoa com renda superior a um salário mínimo tem direito a ajuda do estado. 
b) algumas pessoas com renda inferior a um salário mínimo não têm direito a ajuda do estado. 
c) nenhuma pessoa com renda inferior a um salário mínimo tem direito a ajuda do estado. 
►d) algumas pessoas com renda inferior a um salário mínimo têm direito a ajuda do estado. 

e) algumas pessoas com renda superior a um salário mínimo não têm direito a ajuda do estado. 
 

 
16 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras:  
 

  – Alguns gatos são animais extraordinários. 
– Todos os animais extraordinários estão em extinção. 

 

A partir dessas premissas, é correto inferir que: 
 

►a) existem gatos em extinção. 

b) há gatos que não são extraordinários. 
c) todos os animais em extinção são extraordinários. 
d) há animais extraordinários que não são gatos. 
e) existem animais em extinção que não são gatos. 

 

 
17 - Sabendo que eu tenho 120 reais a mais que você e que você tem 30 reais a menos que ele, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Nós três juntos temos pelo menos 150 reais. 
2. Se você tiver 30 reais, então eu tenho 150 reais. 
3. Se ele tiver 50 reais, então eu tenho mais de 150 reais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

 
18 - Qual é o valor de x + y, sabendo que x e y fazem parte da sequência de números abaixo? 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, x, 34, 55, y, 144, 233, 377,... 
 

a) 100. 
►b) 110. 

c) 120. 
d) 130. 
e) 140. 

 

 
19 - Denotando por ~p a negação da proposição p, qual é a negação lógica da proposição lógica 𝒑 → 𝒒? 
 

a) 𝑝 ∨∼ 𝑞. 
►b) 𝑝 ∧∼ 𝑞. 

c) ∼ 𝑝 ∨ 𝑞. 

d) 𝑝 ∧ 𝑞. 

e) ∼ 𝑝 ∧ 𝑞. 
 

 
20 - Qual das proposições abaixo NÃO é uma tautologia? 
 

a) (𝑝 → 𝑞) ∧ ~𝑞 ⇒ ~𝑝. 
b) (𝑝 ∨ 𝑞) ∧∼ 𝑝 ⇒ 𝑞. 
c) (𝑝 → 𝑞) ∧ 𝑝 ⇒ 𝑞. 

d) 𝑝 ⇒ 𝑝 ∨ 𝑞. 
►e) 𝑝 ∨ 𝑞 ⇒ 𝑞. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21 - Assinale a opção que NÃO é função expressa da vigilância epidemiológica, segundo o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica do Brasil. 
 

a) Coletar e processar dados. 
b) Recomendar e promover ações de prevenção. 
c) Avaliar a eficácia de ações de controle. 
d) Realizar investigação epidemiológica. 
►e) Fomentar pesquisa científica em epidemiologia. 

 

 
22 - A inclusão de doenças na lista de notificação compulsória obedece a um critério chamado de transcendência, que: 
 

►a) confere relevância especial à doença ou agravo, como relevância social e econômica. 
b) representa o poder de transmissão da doença, através de vetores ou outras fontes de infecção. 
c) mede a disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença. 
d) identifica doenças que afetam grandes contingentes populacionais com altas taxas de incidência, prevalência e 

mortalidade. 
e) indica doença prevista em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais. 

 

 
23 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, relacionando as doenças 

com os respectivos agentes etiológicos. 
 

1. Paracoccidioidomicose. 
2. Leptospirose. 
3. Dengue. 
4. Febre amarela. 

(   ) Bactéria helicoidal. 
(   ) Fungo dimórfico. 
(   ) Vírus RNA. 
(   ) Arbovírus. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 1 – 3 – 4. 
b) 1 – 4 – 2 – 3. 
c) 3 – 1 – 2 – 4. 
d) 2 – 4 – 3 – 1. 
e) 1 – 2 – 4 – 3. 

 

 
24 - As doenças abaixo são infecciosas, EXCETO: 
 

a) malária. 
b) febre maculosa brasileira. 
c) leptospirose. 
►d) artropatia. 
e) febre amarela. 

 

 
25 - Sobre doenças infecciosas e aspectos epidemiológicos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No Brasil, a rubéola foi introduzida na lista de doenças de notificação compulsória na década de 90 do século XX. 
2. A elaboração de instrumentos de investigação dos eventos adversos pós-vacinação é atribuição da União. 
3. As hepatites A, B, C, D e E são transmissíveis via fecal-oral e estão relacionadas a condições de higiene e 

saneamento. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
26 - Sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Foi criada na década de 1990. 
b) É uma agência regulatória administrativamente independente. 
►c) Funciona em regime de fundação. 
d) É administrada por contrato de gestão com o Ministério da Saúde. 
e) Retém para si a receita da aplicação de multas. 
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27 - Sobre a evolução histórica dos sistemas de vigilância de saúde no Brasil, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Durante o Estado Novo foram criados o Serviço Nacional de Febre Amarela e o Serviço de Malária do Nordeste. 
(   ) O Departamento Nacional de Endemias Rurais foi criado durante a República Nova. 
(   ) A Revolta da Vacina foi um evento histórico ocorrido durante a Era Vargas. 
(   ) A vigilância epidemiológica foi formalmente criada no Brasil durante o período de governos militares. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) F – V – F – V. 
►c) V – F – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) V – F – V – F. 

 
28 - Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) e o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, assinale 

a alternativa correta. 
 

a) O SNVE é subordinado à ANVISA e o SUS ao Ministério da Saúde. 
b) O SNVE e o SUS estão no mesmo nível hierárquico, ambos subordinados ao Ministério da Saúde. 
c) O SUS e o SNVE são entidades independentes. 
d) O SUS é um subsistema do SNVE. 
►e) O SNVE é um subsistema do SUS. 

 
29 - Que órgão tem a função de dar suporte laboratorial às ações de vigilância sanitária no Brasil e coordenar a rede 

estadual de laboratórios? 
 

a) Fundação Oswaldo Cruz. 
►b) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 
c) Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
d) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. 
e) Laboratório de Saúde Pública do Ministério da Saúde do Governo Federal. 

 
30 - Para estudar o papel do fumo na incidência de pancreatite, foram coletados em um hospital dados de um grupo de 100 

pessoas diagnosticadas com a doença, escolhidas aleatoriamente. Entre elas, 90 eram fumantes e 10 não fumantes. 
Como amostra de controle, foram coletadas informações de 1000 pacientes com outras doenças no mesmo hospital: 
destes, 250 eram fumantes e 750 eram não fumantes. Baseando-se nesses dados, concluiu-se que, para cada 100.000 
pessoas com pancreatite haverá, aproximadamente: 

 

a) 96.400 fumantes e 3.600 não fumantes. 
b) 90.000 fumantes e 10.000 não fumantes. 
►c) 75.000 fumantes e 25.000 não fumantes. 
d) 65.000 fumantes e 35.000 não fumantes. 
e) 55.000 fumantes e 45.000 não fumantes. 

 
31 - Considere a tabela abaixo sobre um estudo epidemiológico da influência da idade da mãe em partos prematuros 

(menos de 37 semanas). 
 

Faixa de idade 
(anos) 

<37 semanas – prematuro 
(número de casos) 

≥37 semanas – não prematuro 
(número de casos) 

13-19 40 50 
20-29 100 200 
≥30 40 150 

 

Com base na tabela, é correto afirmar: 
 

a) A incidência de partos prematuros em mulheres com menos de 20 anos é igual à de mulheres com 30 anos ou mais. 
►b) Mulheres com menos de 20 anos têm mais chances de parto prematuro que mulheres acima dessa idade. 
c) Mulheres com 30 anos ou mais têm mais chances de parto prematuro que mulheres com menos de 30 anos. 
d) A maior incidência de partos prematuros se dá em idades entre 20 e 29 anos. 
e) A probabilidade de uma mulher em qualquer idade ter um parto prematuro é de 45%. 

 
32 - Com relação à Lei 9.782/1999, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O diretor da ANVISA é nomeado pelo Ministro da Saúde. 
(   ) A lei atribui à ANVISA a competência de coordenar o SNVS. 
(   ) É estabelecido na lei o mandato de três anos ao presidente da ANVISA. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V. 
b) F – V – F. 
c) V – V – F. 
d) V – F – F. 
e) V – F – V. 
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33 - Segundo a Lei 9.782/1999, compete exclusivamente ao Diretor-Presidente da ANVISA: 
 

a) definir diretrizes estratégicas da Agência. 
b) julgar, em grau de recurso, as decisões da Agência, mediante provocação dos interessados. 
c) nomear o representante da ANVISA em juízo. 
►d) nomear e exonerar servidores da ANVISA. 
e) editar as normas sobre matéria de competência da Agência. 

 
34 - Com relação à Lei 6.437/1977, que regulamenta sanções a infratores da legislação sanitária federal, identifique como 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) As multas previstas pela lei são acrescidas de 50% em casos de reincidência. 
(   ) A proibição de propaganda de produtos e estabelecimentos é uma das penalidades previstas na lei. 
(   ) Segundo a lei, um produto pode ser apreendido, interditado, inutilizado, ter suas vendas suspensas ou seu 

registro cancelado. 
(   ) A lei prevê pena de prisão caso a infração envolva perda ou prejuízo grave de vida humana. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) F – F – F – V. 
e) V – V – V – V. 

 
35 - Com relação a disposições de portarias e leis do SUS, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 

com a coluna da esquerda. 
 

1. Define os papéis das 3 esferas de poder no SUS. 
2. Estabelece a elaboração do Plano Diretor de regionalização. 
3. Vincula ao SUS a função de Vigilância Sanitária. 
4. Define alocações de recursos do Fundo Nacional de Saúde. 

(   ) Lei 8.080/1990. 
(   ) Lei 8.142/1990. 
(   ) Norma Operacional Básica/1996. 
(   ) Norma Operacional de Assistência à 

Saúde/2002. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
►c) 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
e) 2 – 1 – 3 – 4. 

 
36 - Uma indústria lança um efluente de vazão volumétrica Q1 contendo uma substância poluidora, com concentração 

mássica C1, em um rio que, imediatamente antes do lançamento, já está poluído com concentração mássica C2 muito 
menor que C1 e tem descarga líquida volumétrica Q2. Alguns metros após o lançamento, é correto afirmar que a 
concentração do poluente do rio será aproximadamente igual a: 

 

a) C1. 
b) C2. 
c) C1 + C2. 
d) Q1(C1 + C2) / Q2. 
►e) (Q1C1 + Q2C2) / Q2. 

 
37 - Com relação a doenças de veiculação hídrica (água contaminada), numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Gastroenterite. 
2. Disenteria. 
3. Cisticercose. 
4. Doenças respiratórias. 

(   ) Escherichia coli. 
(   ) Adenovírus. 
(   ) Taenia solium. 
(   ) Entamoeba histolylica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 1 – 4. 
►b) 1 – 4 – 3 – 2. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 4 – 1 – 3 – 2. 
e) 4 – 3 – 2 – 1. 

 
38 - Segundo resolução vigente sobre qualidade dos recursos hídricos, um corpo d’água que necessita de tratamento 

avançado para consumo humano é classificado como: 
 

a) Classe especial. 
b) Classe 1. 
c) Classe 2. 
►d) Classe 3. 
e) Classe 4.  
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39 - Com relação aos sistemas de tratamento de água para consumo humano, é correto afirmar: 
 

a) A desinfecção da água é a primeira etapa do tratamento após o gradeamento inicial. 
b) O pH da água é corrigido dentro dos filtros ascendentes. 
►c) A clarificação da água é feita em mais de uma etapa. 
d) A etapa de floculação ocorre logo após a etapa de decantação. 
e) As estações de tratamento devem ter pelo menos uma etapa de filtração lenta. 

 
40 - Sobre tratamento de esgotos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O reator de lodo ativado é um processo anaeróbio. 
2. O filtro biológico percolador é um processo aeróbio que se dá em leito fixo. 
3. O digestor de lodo é um processo anaeróbio que se dá em suspensão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 

 
 

 

O senador Aníbal Diniz apresentou um projeto de lei (431/2014) cuja Ementa e Justificação são as seguintes: 
 

Ementa 
 

Reconhece a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga, passando a União a assegurar sua existência, 
universalização e continuidade, nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que também é alterada, estabelecendo que o 
serviço de acesso à internet em banda larga será prestado em regime público. 
 

Justificação (versão abreviada) 
 

As tecnologias de informação e comunicação representam, na era contemporânea, uma das principais ferramentas de inclusão e 
desenvolvimento social. A internet permite não apenas a interação social, mas principalmente o acesso a informações, bens culturais, 
conhecimentos científicos e serviços públicos e privados. O acesso à internet em banda larga também é instrumento que amplifica 
a eficácia, efetividade e eficiência das políticas públicas para a educação, saúde, segurança pública, defesa nacional, prevenção de 
catástrofes e demais serviços de governos executados em suas distintas esferas.  
 

Esta proposição tem o objetivo de reconhecer a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga. Em consequência 
disso, a União torna-se responsável por garantir a existência, a continuidade e, sobretudo, a universalização do serviço, o qual 
passará a ser prestado em regime público. Esta prestação poderá ser concomitante, ou não, à prestação em regime privado, 
conforme decisão posterior do Poder Executivo.  
 

Este projeto está amparado em alguns princípios fundamentais da organização do setor de telecomunicações, todos definidos na 
LGT (Lei Geral de Telecomunicações). O primeiro afirma que o poder público tem o dever de garantir, a toda a população, o acesso 
às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas (art. 2º, I). O segundo procura estimular a expansão 
do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício da população brasileira (art. 2º, 
II). O terceiro dá o direito ao consumidor de ter acesso a serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade 
adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional (art. 3º, I). Verifica-se, desde logo, que esta proposição está em 
consonância com todos os princípios citados. 
 

Convém salientar que os serviços essenciais, como é o caso do acesso à internet em banda larga, por serem indispensáveis à 
normalidade das relações sociais, possuem natureza pública. Ora, se todos os serviços públicos, como os prestados por hospitais, 
aeroportos, defesa civil, bombeiros, polícia, distribuição de eletricidade, etc., dependem da interligação com a rede telefônica e da 
conexão com a internet, conclui-se que a telefonia fixa e também o serviço de acesso à internet em banda larga são indispensáveis 
ao bem estar público. Pelos argumentos, percebe-se a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga. De acordo 
com o art. 65, § 1º, da LGT, “não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse 
coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização”. Hoje, no entanto, o serviço de acesso à internet em 
banda larga é prestado exclusivamente em regime privado, descumprindo o que preceitua o próprio marco legal do setor. Este 
projeto visa, portanto, a corrigir tal distorção, colocando, no parágrafo único, do art. 64, da LGT, o serviço de acesso à internet em 
banda larga em igualdade de condições com o serviço telefônico fixo comutado em nosso marco legal, atualmente o único serviço 
de telecomunicações prestado em regime público.  
 
  

REDAÇÃO 
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RASCUNHO

Escreva um texto expositivo e argumentativo. Seu texto deve: 
 

a) sintetizar o projeto de lei e suas motivações; 
b) incluir seu posicionamento a respeito do projeto. 

 

O texto deve ter no mínimo 12 e no máximo 15 linhas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Limite mínimo 




