PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: FISCAL SANITÁRIO

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 05 referem-se ao texto abaixo.
A Educação no Admirável Mundo Digital
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Afinal, a visão educativa dos novos tempos altamente inovadora e
complexa possibilita a reflexão e a compreensão da realidade que o
mundo virtual oferece? Na era da informação, dos apelos visuais, das
relações virtuais, a inclusão digital na educação ainda é um fato polêmico
e um pouco distante daquilo que se concebe como insofismável
paradigma a serviço dos fins pedagógicos. Tudo leva a crer que não será
a curto prazo um recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade do
ensino em nosso país.
O mundo planetário que escancarou as portas às redes sociais
produzindo cultura e informação num alcance geográfico sem dimensões
ainda encontra entraves em países com altíssima difusão das tecnologias
digitais, como por exemplo, nos Estados Unidos onde não há um
consenso para o uso em fins pedagógicos por conta da regulamentação
específica a programas educativos. A idolatria à internet, em
efervescência no universo escolar, não possui uma legislação própria
para o uso consciente da rede. E isso se deve ao excessivo e
diversificado acesso disponível para fins não didáticos.
Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede
passagem. Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas
digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata. Leve-se em
consideração que a criança desde muito cedo explora o computador, o
mais novo brinquedo da infância precocemente induzida a esta
convivência perversa pelos efeitos que produz: individualismo,
sedentarismo, déficit de atenção. São os “nativos digitais” com domínio
absoluto das novas linguagens e das informações obtidas pela internet
sem o adequado controle que agregue conhecimentos positivos.
A capacitação dos docentes para competir com “esses gênios
digitais” é árdua tarefa para a universidade. Além de laboratórios de
informática, a escola necessita disponibilizar mais tempo para o preparo
de aulas e, aos professores, um contínuo apoio pedagógico. Educar não
é um ato efêmero e como tal pressupõe competências: conhecimento,
informação e inclusão digital, ética, habilidades, compreensão, limites e
afetos. Na verdade, a educação foi atingida em suas competências pelo
poder das redes sociais que agregam conhecimento e informação, mas o
valor educacional não é consensual admitindo-se que pode causar danos
éticos contrastando com a finalidade humana da educação. Para tanto
não se pode menosprezar o jeito tradicional de ensinar nem o jeito
moderno de aprender. Nenhum computador na sala de aula substitui a
presença insubstituível do professor.
O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de
outros países, poderia espelhar-se na China, que valoriza e remunera os
docentes da educação básica acima dos docentes universitários, porque,
se a base for sólida, a qualificação dos níveis superiores será
diferenciada.
É fácil contemplar o admirável mundo novo com o olhar de quem vê
a luz no fim do túnel; difícil é direcionar este olhar para aqueles que
cavam o túnel à luz de velas.
Nylza Osório Jorgens Bertoldi
Jornal Zero Hora – 10 de novembro de 2011.
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01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 7, 9, 14 e 47, na ordem em que
aparecem, são:
(a) a – às – à – à
(b) à – as – à – a
(c) a – às – a – à
(d) a – as – a – a
(e) à – às – à – à
02-Analise as seguintes afirmativas a respeito do texto:
i. A inclusão digital será a curto prazo um bom recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade de ensino
em nosso país.
ii. O mundo planetário ainda encontra obstáculos em países com altíssima difusão das tecnologias digitais.
iii. É urgente repensar a escola a fim de lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe.
Está(estão) correta(s):
(a) Somente a afirmativa I.
(b) As afirmativas I e II.
(c) As afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Somente a afirmativa II.
03-Não encontra suporte no texto a alternativa:
(a) É preciso conciliar o jeito tradicional de ensinar com o jeito moderno de aprender.
(b) Não é de consenso que as redes sociais, apesar de agregarem conhecimento e informação, têm valor
educacional.
(c) Cabe às universidades a difícil tarefa de capacitar os docentes para competir com alunos que dominam o
mundo digital.
(d) A China valoriza e remunera melhor os docentes universitários que os da educação básica, a fim de que a
qualificação dos níveis superiores seja diferenciada.
(e) A convivência com o computador começa muito cedo e produz efeitos nocivos à infância.
04- Leia o enunciado extraído das linhas 19 e 20 do texto:
“Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é
imposição imediata”.
Considere abaixo as três propostas de reescrita desse enunciado:
1. É imposição imediata repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do
aluno que recebe.
2. Para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata repensar,
pois, a escola.
3. Repensar, pois, a escola, e o perfil do aluno que recebe para lidar com as novas ferramentas digitais é
imposição imediata.
Qual (quais) proposta(s) é (são) reescrita(s) correta(s) do enunciado acima?
(a) Somente a proposta 1.
(b) Somente a proposta 2 .
(c) Somente a proposta 3.
(d) As propostas 1 e 2.
(e) Nenhuma das propostas.
05-Assinale a opção em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos destacados
nas demais opções:
(a) “O mundo planetário que escancarou as portas...” (l. 9)
(b) “Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede passagem” (l. 18-19).
(c) “A capacitação dos docentes para competir com esses ‘gênios digitais’ é árdua tarefa para as
universidades” (l. 27-28).
(d) “O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de outros países...” (l. 41)
(e) “...daquilo que se concebe como um insofismável paradigma a serviços dos fins pedagógicos.” (l. 5-6)
PROVA DE MATEMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
06-Na compra de uma máquina, a taxa nominal de juros é de 32% ao ano. Sabendo que as prestações são
trimestrais, qual a taxa efetiva anual?
(a) IE = 36,0489%
(b) EI = 36,0984%
(c) EE = 36,9840%
(d) II = 36,9084%
(e) EI = 36,0849%
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07-Um produto recebeu os seguintes reajustes mensais: 6%, 5%, 9% e 10%. Se nesse período, a taxa de
inflação foi de 25%, determine o aumento real no preço do produto no período.
(a) Ica = 33,44487%
(b) Iac = 33,4487%
(c) Iac = 33,8744%
(d) Iac = 33,00874%
(e) Ica = 33,80704%
08-Uma casa de R$ 45.000,00 pode ser paga em 12 prestações mensais, iguais e antecipadas, e 2 reforços
quadrimestrais iguais de R$ 5.000,00 cada. Sabendo que a taxa de financiamento é de 3% ao mês,
determine o valor a ser pago na data do pagamento da 6º prestação para quitar a dívida.
(a) R$ 27.000,47
(b) R$ 27.490,00
(c) R$ 27.489,00
(d) R$ 27.490,47
(e) R$ 27.520,20
09-Qual das seguintes desigualdades corresponde ao intervalo (-2, 1)?
(a) -2 ≤ x ≥ 1
(b) -2 < x 1
(c) -2≤x < 1
(d) -2 < x ≤1
(e) -2 < x < 1
10-Uma pessoa quer dirigir 105 km em não mais que duas horas. Para tanto é a menor velocidade média
que precisa para manter enquanto dirige?
(a) 52 km/h
(b) 52,5 km/h
(c) 52,20 km/h
(d) 53 km/h
(e) 54 km/h
11-Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, fixa um ponto A na margem em que se
encontra e um ponto B na margem oposta. A seguir, desloca-se 40m perpendicularmente à reta AB até
o ponto C e mede o ângulo ABC, obtendo 44º . Qual a largura do Rio? (DADOS : sen 44º = 0,69, cos 44º
= 0,71 e tg 44º = 0,96)
(a) 39m
(b) 38,9m
(c) 38,6m
(d) 38,4m
(e) 39,4m
12-Qual o valor de x e y na proporção X/Y = 3/4 sabendo que X+Y = 84.
(a) x= 48 e y = 46
(b) x= 36 e y = 47
(c) y= 48 e x = 35
(d) x= 36 e y = 48
(e) x= 35 e y = 36
13-Dois irmãos tem juntos 80 anos. Se a razão entre essas idades é de 3/2. Qual a idade do irmão mais
velho?
(a) 38 anos
(b) 48 anos
(c) 46 anos
(d) 58 anos
(e) 60 anos
14-A razão entre dois números é de 5 para 3. Se a sua soma é 96, quais são os dois números?
(a) 60 e 36
(b) 60 e 35
(c) 59 e 37
(d) 61 e 36
(e) 62 e 32
15-Com uma área de absorção de raios solares de 1,2m², uma lancha com motor movido a energia solar
consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5m². qual será a
energia produzida?
(a) 600 watts
(b) 500 watts
(c) 300 watts
(d) 700 watts
(e) 400 watts
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PROVA DE INFORMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
16-Sobre as funcionalidades do OpenOffice Writer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
i. A função de Zoom é utilizada para se obter uma visualização mais aproximada (mais Zoom) ou mais afastada
do documento (menos Zoom);
ii. A inclusão de uma tabela em um documento só pode ser feita utilizando uma planilha eletrônica como o
Microsoft Excel ou o OpenOffice Calc;
iii. Um documento criado no Microsoft Word não pode ser aberto no OpenOffice Writer;
iv. A função de "visualização de impressão" imprime o documento no modo rascunho;
v. As margens dos documentos são pré-fixadas de acordo com padrões internacionais, não podendo ser
alteradas.
(a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
(d) Somente a afirmativa I está correta.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
17-Considere a planilha do OpenOffice Calc abaixo.

Para ordenar as cidades em ordem crescente, sem perder seus respectivos números de habitantes, é
necessário selecionar as células:
(a) A1 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(b) A1 até A13, escolher a coluna A no campo Classificar por, selecionar opção Crescente e escolher a
coluna B no campo Em seguida por.
(c) A2 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(d) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(e) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Decrescente.
18-No OpenOffice Calc:
I. Os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Função > Funções > Data & Hora > Agora > Próximo >
OK, inserem uma variável de data na célula selecionada.
II. Numa planilha em branco, os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Planilha > Do Arquivo >
Procurar > Arquivos do tipo > Inserir, inserem dados de um arquivo texto (*.txt, *.csv) de campos delimitados.
III. Linhas e colunas que contêm títulos que se pretenda que permaneçam visíveis ao se rolar uma planilha,
são congeladas de maneira idêntica à do Microsoft Excel.
IV. Quando uma sequência de caracteres "#####" é exibida na célula, significa que a fórmula depositada
naquela célula contém erro.
É correto o que se afirma apenas em
(a) III e IV.
(b) I, II e III.
(c) I, II e IV.
(d) II, III e IV.
(e) I, III e IV.
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19-Considere um computador com duas janelas do Windows Explorer abertas, que vamos chamar de
“janela A” e “janela B”. O que acontece quando um usuário seleciona um arquivo da pasta “c:\origem”
da “janela A”, arrasta esse arquivo e tenta soltá-lo na pasta “c:\destino” da “janela B”?
(a) O arquivo sai da pasta “c:\origem” e é movido para a pasta “c:\destino”
(b) É criada uma cópia do arquivo na pasta “c:\destino”, sendo mantido o arquivo original na pasta “c:\origem”.
(c) É exibida uma mensagem informando que não é possível mover arquivos entre janelas distintas.
(d) O arquivo é excluído do computador.
(e) O Windows Explorer é fechado.
20-Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que mostra o significado do “.gov” (sem as aspas) de um
site como, por exemplo, www.receita.fazenda.gov.br:
(a) Domínio do Brasil.
(b) Identificador do Ambiente Web.
(c) Servidor FTP.
(d) Tipo de Domínio.
(e) Disponibilidade de acesso somente para o Governo.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-O Sistema Único de Saúde foi criado a partir da Constituição Federal e constitui-se num novo modelo
de organização dos serviços de saúde que tem como principal característica a valorização do nível
local. Seus princípios foram estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19 de setembro de
1990. Em relação aos conceitos dos princípios do SUS, assinale a alternativa incorreta:
(a) Descentralização político-administrativa: É a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e
serviços de saúde entre as várias esferas do governo, cada uma com comando único e atribuições
compartilhadas, enfatizando a transferência dos serviços da esfera federal para a estadual e da estadual
para a municipal, respectivamente, de acordo com o número de atendimentos.
(b) Integralidade: A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; individuais e
coletivos, exigidos para cada caso, estando garantido em todos os níveis de complexidade do sistema.
(c) Equidade: Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde; ou seja, todo
cidadão é igual perante o SUS.
(d) Universalidade: A saúde é um direito de todo cidadão; portanto, entende-se que o Estado tem a
obrigação de prover a atenção à saúde.
(e) Resolutividade: Significa que quando surgir um problema de impacto coletivo sobre saúde ou quando
uma pessoa necessitar de atendimento, o serviço deve estar capacitado para resolvê-lo até o nível de sua
competência.
22-O chamado “Pacto pela Saúde”, estabelecido pela Resolução MS no 399/2006, determina um conjunto
de prioridades para intervenções em saúde no subcapítulo “Pacto pela Vida”, de acordo com o perfil
epidemiológico brasileiro. As prioridades estabelecidas neste Pacto para as endemias e doenças
emergentes são:
(a) Malária, tétano neonatal, tuberculose, hanseníase e AIDS.
(b) Malária, leptospirose visceral, dengue e tuberculose.
(c) Dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
(d) Malária, dengue, hepatites e tuberculose.
(e) Dengue, hanseníase, tuberculose e doença de Chagas
23-Analise as diretrizes elencadas abaixo e identifique as que estão contempladas no Eixo I do Plano
Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA) Organização e Gestão do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, no Âmbito do SUS.
I. Promoção de ações que contribuam para elevar a consciência sanitária da sociedade, na percepção do risco
sanitário e na compreensão do funcionamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo os
aspectos da universalidade, do acesso, da democratização da informação, da comunicação e da
transparência;
II. Revisão do processo de planejamento e execução das ações de Vigilância Sanitária, sob a ótica da
responsabilidade sanitária, com a definição do elenco norteador para subsidiar a descentralização da gestão e
das ações, mediante: a análise dos riscos sanitários, da situação de saúde e das necessidades sociais; o
levantamento e análise dos recursos físicos, financeiros e humanos existentes e os necessários ao
desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária; definição de agendas de prioridades locorregionais, com
vistas a intervenções.
III. Articulação do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Publica como suporte das ações de Vigilância
Sanitária;
IV. Constituição de uma política de financiamento para investimento e custeio, em consonância com as
diretrizes do Pacto pela Saúde, por parte das três esferas de governo, com vistas à estruturação dos serviços e
à operacionalização das ações de Vigilância Sanitária, adotando a equidade e a transparência na aplicação
dos recursos como princípios norteadores.
V. Promoção de mecanismos de disseminação efetiva das comunicações de risco sanitário à população;
FISCAL SANITÁRIO
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A análise permite concluir que estão CORRETOS
(a) Apenas os itens I e IV.
(b) Apenas os itens II, III e IV.
(c) Apenas os itens II, III, IV e V.
(d) Todos os itens.
(e) Apenas os itens I, III e V.
24-A Política Nacional de Atenção Básica (Portaria GM/MS no 648/2006) estabelece a revisão de diretrizes
e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e para o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Visando à operacionalização da Atenção Básica,
definem- -se como áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional, a eliminação da:
(a) AIDS, o controle de acidentes de trânsito, o controle do diabetes e da hipertensão.
(b) Desnutrição infantil, o controle dos acidentes do trabalho, o controle da tuberculose e a saúde da mulher.
(c) Hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus,
a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança e da mulher, a eliminação da AIDS.
(d) Hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, a saúde da mulher, da criança e
do idoso, o controle de acidentes de trânsito.
(e) Hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus,
a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde
bucal e a promoção da saúde.
25-Um dos motivos para o parâmetro coliformes fecais ser utilizado como um dos principais indicadores
de qualidade da água é que os coliformes fecais:
(a) Causam doenças de veiculação hídrica.
(b) São o agente etiológico da desinteria bacilar.
(c) Representam, por si só, um perigo para saúde pública.
(d) Estão presentes em grande quantidade nas fezes humanas.
(e) São hospedeiros da Escherichia colli e do Staphylococcus aureus.
26-Diversos são os agentes causadores das chamadas DTAs – Doenças transmitidas por alimentos. Das
enfermidades abaixo, a que é causada por bactéria é o (a):
(a) Botulismo.
(b) Poliomielite.
(c) Toxoplasmose.
(d) Hepatite A.
(e) Fluorose.
27-De acordo com o regulamento técnico sobre os padrões microbiológicos para alimentos, a quantidade
mínima, em gramas, por unidade amostral, para a colheita de amostras dos alimentos sólidos em suas
embalagens originais não violadas, é:
(a) 50
(b) 100
(c) 200
(d) 300
(e) 400
28-Na área da saúde, os principais problemas de uma região estão relacionados com as condições
socioeconômicas e sanitárias da população. Para tanto, compete à direção municipal do SUS:
(a) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
(b) Executar serviços de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária de alimentos e nutrição.
(c) Promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e ações em saúde.
(d) Definir e coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária.
(e) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de Vigilância epidemiológica, vigilância
sanitária e alimentação e nutrição.
29-Durante uma visita de inspeção, após uma denúncia, o setor de Vigilância Sanitária Estadual constatou
várias irregularidades em um hospital do Município de Erechim. Dentre elas: esterilização inadequada,
medicamentos mal armazenados, equipamentos deteriorados. Tudo isso colocando a população em
risco. Este tipo de risco é:
(a) Ambiental.
(b) Ocupacional.
(c) Institucional.
(d) Social.
(e) Iatrogênico.
30-Intoxicação alimentar é causada por:
(a) Ingestão de alimento contendo toxinas produzidas por micro-organismos.
(b) Ingestão de alimento contendo micro-organismos não esporulados.
(c) Ingestão de parasitos vivos que invadem os tecidos e produzem toxinas.
(d) Ação de micro-organismos que invadem e se multiplicam na mucosa intestinal ou em outros tecidos.
(e) Ação de micro-organismos que invadem e se multiplicam na mucosa intestinal, produzindo toxinas.
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31-As infrações sanitárias serão apuradas em processo administrativo próprio que é iniciado:
(a) Com a descrição da infração, a assinatura do autuado e a hora da lavratura.
(b) Com a vistoria do local e os ritos condizentes com a situação inspecionada.
(c) Com a ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo administrativo
(d) Com a lavratura do auto da infração, observados o rito e os prazos estabelecidos em lei.
(e) No momento da desobediência às normas sanitárias, respeitando os prazos legais.
32-Qual é a pena estabelecida pela Lei nº 6437/77, para a seguinte infração sanitária:
•
Extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar,
importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos
alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos,
correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual, sem
registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação
sanitária pertinente.
(a) Advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa.
(b) Advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa.
(c) Advertência, e/ou multa.
(d) Advertência, inutilização, interdição, e/ou multa.
(e) Advertência, interdição, e/ou multa.
33-A vigilância em saúde constitui uma medida importante do Ministério da Saúde no controle de doenças
e agravos que podem ocorrer em uma nação. A Portaria n. 5, de 21/02/2006, estabelece as ações de
notificação compulsória e imediata de doenças. Sobre este assunto é CORRETO afirmar:
(a) Os responsáveis pela notificação são os profissionais da área de saúde em exercício, os
estabelecimentos públicos, os estabelecimentos de ensino, isentando-se os estabelecimentos privados de
tal atribuição.
(b) Algumas doenças de notificação compulsória, como botulismo, dengue e febre amarela, possuem prazo
máximo de 24 horas para serem notificadas aos gestores do SUS.
(c) Consideram-se doenças ou agravos de notificação imediata os casos suspeitos ou confirmados de raiva
humana, poliomielite e tularemia.
(d) Os casos confirmados de epizootias e tétano neonatal são de notificação compulsória.
(e) É permitida a exclusão de doenças e agravos componentes da Lista Nacional de Doenças de Notificação
Compulsória pelos gestores municipais e estaduais do SUS.
34-No Brasil, assim como em outros países emergentes ou pouco desenvolvidos, o lançamento do esgoto
doméstico e/ou industrial é em corpos d’água como rios, baías, lagos e outros. Isso pode causar sérios
problemas de saúde pública e para o meio ambiente, com modificações na flora e fauna locais. Uma
forma INADEQUADA de tratamento do esgoto é aquela realizada por:
(a) Digestor de fluxo ascendente.
(b) lodo ativado
(c) Fossa séptica
(d) Tanque de decantação
(e) Lagoas de estabilização
35-No contexto das precauções padrão, o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI),
tais como luvas, aventais, máscaras e protetores oculares, constitui importante medida para a
interrupção da cadeia de propagação de agentes infecciosos em serviços de saúde. Sobre uso correto
e as especificações dos EPIs usados nos serviços de saúde, é CORRETO afirmar:
(a) Profissionais de saúde em contato com pacientes tuberculosos, com sarampo ou varicela devem utilizar
máscaras ou respiradores especiais que retenham partículas de até 5 micra.
(b) As luvas de vinil são superiores às de látex por apresentarem maiores resistência e poder de
impermeabilização.
(c) Em situações com grande exposição a sangue, os aventais de pano são os mais indicados, desde que
protejam tronco, membros superiores e inferiores.
(d) Nos procedimentos invasivos que podem gerar respingos de sangue, o uso de óculos protetores de vidro
é preferível àqueles feitos de acrílico ou polietileno, pois estes últimos não limitam a entrada de respingos
pelas porções superiores e laterais dos olhos, além de distorcer e embaçar as imagens, prejudicando a
visão.
(e) Nenhuma das alternativas acima está correta.
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36-Antes de empregar a utilização de algum produto químico, os laboratoristas devem informar-se acerca
das propriedades químicas do produto com que irão ter contato. Muitas dessas informações podem ser
obtidas a partir da inspeção de símbolos específicos contidos no próprio rótulo do reagente. Abaixo
são mostrados alguns exemplos encontrados nesses rótulos.
A
B
C

A característica química dos produtos A, B e C é, respectivamente:
(a) Irritante, tóxico, inflamável
(b) Corrosivo, irritante, inflamável
(c) Irritante, tóxico, oxidante.
(d) Oxidante, irritante, inflamável.
(e) Corrosivo, irritante, oxidante
37-São estabelecimentos envolvidos na atividade de comercialização de medicamentos que devem
solicitar autorização de funcionamento diretamente à Anvisa:
(a) Farmácia, posto de medicamentos e farmácia hospitalar.
(b) Drogaria, posto de medicamentos e ervanário.
(c) Farmácia, ervanário e farmácia hospitalar.
(d) Drogaria, ervanário e hospital.
(e) Restaurante, drogaria e hospital.
38-Os agravos que envolvem aspectos ambientais são:
(a) Dengue, leptospirose, leishmaniose, esquistossomose.
(b) AIDS, sífilis, tétano.
(c) Hepatite B, AIDS, cólera, dengue.
(d) Dengue, pneumoconioses, infecções hospitalares, câncer.
(e) Dengue, hepatite C, cólera.
39-Nos termos da Resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde, RDC no 306/2004, verifica-se que
(a) O treinamento para conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
não abrange os trabalhadores alocados temporariamente nessas atividades.
(b) O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde pode coletar, em conjunto, líquidos inflamáveis,
ácidos, bases e oxidantes.
(c) O programa de educação continuada deve fornecer as orientações sobre biossegurança, higiene pessoal
e higiene dos ambientes.
(d) Os programas de educação continuada devem ser organizados por estabelecimentos, e é vedada a
atuação pelo regime de consorciamento.
(e) Os serviços geradores de resíduos de serviços de saúde devem manter um programa de educação
continuada aos trabalhadores com vínculo empregatício, excluídos os sem vínculo.
40-Em relação aos atributos do poder de polícia, é relevante ressaltar que a coercibilidade diz respeito à
(a) Autoridade sanitária, mediante critérios de oportunidade e conveniência, executar a alternativa mais
adequada ao caso concreto.
(b) Administração pública executar suas próprias decisões sem necessidade de autorização prévia judicial.
(c) Falta de limites para o exercício da vigilância.
(d) É a imposição coativa de medidas pela administração pública diante da resistência do particular, sendo
cabível até a força física.
(e) Proporcionalidade da pena aplicada desvinculada da gravidade do ato cometido.
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