
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

Informática Básica, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

(Texto 01) 

 

QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O objetivo principal do texto é destacar a importância, para a ciência e para o desenvolvimento da 

tecnologia, da descoberta dos colaboradores chineses sobre os elementos musculares e estruturais da mão. 
II. Os chineses precisaram excluir o artigo da revista devido à grande repercussão sobre a combinação de 

aspectos científicos e religiosos em um mesmo artigo. 
III. É preocupante o uso da censura em revistas científicas no exercício de preconceitos injustificados, mesmo 

que elas aparentemente defendam a neutralidade. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 02. O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do Texto 01 é: 
 
(A) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
(B) Característica daquele que é condescendente. 
(C) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
(D) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 03. Em relação à ocorrência de crase no Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A crase em “às” (linha 7) poderia ser substituída por uma preposição “a” simples, não alterando o sentido 

original do texto. 
(B) A crase em “à” (linha 8) é exigida pela regência do verbo “deu” (linha 8), introduzindo um objeto indireto. 
(C) A crase em “à” (linha 15) está erroneamente empregada, pois não é permitido gramaticalmente o uso de 

duas preposições em sequência. 
(D) A preposição “a” (linha 19) poderia ser corretamente substituída por “às”, determinando o termo 

subsequente e mantendo a correção gramatical. 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função morfológica que no trecho 

abaixo retirado do Texto 01: “(...) os pesquisadores se referiam às finalidades que “o Criador” deu à 
anatomia da mão.” (linhas 7 e 8). 

 
(A) Ele foi-se embora como quem estivesse com pressa. 
(B) O rapaz se deitou embaixo da árvore à tarde. 
(C) Ofereciam-se bons empregos aqui quando eu era jovem. 
(D) A população queixou-se por seus baixos salários. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vírgula imediatamente após “ano” (linha 1) é obrigatória, pois isola termo deslocado na oração. 
(B) Os dois pontos imediatamente após “escândalo” (linha 7) são utilizados para introduzir uma citação feita 

pelo autor. 
(C) As aspas que isolam a palavra “recolheu” (linha 10) são utilizadas para dar outra conotação que não a 

denotativa do verbo. 
(D) As aspas que isolam “o Criador” (linha 8) são utilizadas para dar ênfase à expressão, destacando-a. 
 
QUESTÃO 06. Em relação aos pronomes, suas funções sintáticas e suas relações de coesão no Texto 01, assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) O pronome “a” (linha 4) exerce a função de objeto direto na oração a que pertence e refere-se ao termo 

“mão” (linha 4). 
(B) O pronome “outros” (linha 1) é um pronome substantivo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
(C) O pronome relativo “que” (linha 4) retoma o termo “estruturais” (linha 4) e exerce a função de sujeito da 

oração a que pertence. 
(D) O pronome “seus” (linha 22) é um pronome demonstrativo e exerce a função de adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 07. Assinale a opção incorreta em relação ao período retirado do Texto 01: “A confusão foi tão grande 

que a revista “recolheu” o artigo, ou seja, ele foi excluído do seu catálogo.” (linhas 10 e 11): 
 
(A) A partícula “que” é uma conjunção subordinativa com valor semântico consecutivo. 
(B) É formado por uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e uma oração coordenada 

assindética. 
(C) A palavra “grande” exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração a que pertence. 
(D) A locução verbal “foi excluído” poderia ser corretamente substituída por “excluíra”, mantendo-se o sentido 

original do texto. 
 
QUESTÃO 08.  Analise as relações das orações no Texto 01 e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Faculta-se a retirada da vírgula antes do pronome relativo “que” (linha 22), mantendo-se a correção 

gramatical e o sentido das orações. 
(B) A partícula “que” (linha 17) é uma conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva 

predicativa. 
(C) A oração “Foram ignorados” (linhas 20 e 21) poderia ser introduzida pela conjunção “Portanto”, mantendo a 

coesão com o período anterior. 
(D) A conjunção “e” (linha 23) poderia ser corretamente substituída por “consoante”, sem alteração de sentido. 
 



QUESTÃO 09. Em relação aos verbos do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 
 
I. A forma verbal “referiam” (linha 7) exprime um fato anterior ao atual e que se prolongou ao longo do tempo. 
II. Em “Foram ignorados” (linhas 20 e 21), há uma locução verbal em que o verbo “Foram” é o principal, pois é 

conjugado no tempo e modo desejados. 
III.  A forma “têm” (linha 22) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: Acentuam-se os verbos 

conjugados na terceira pessoa do plural com acento circunflexo. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
 
(Texto 02) 

 
Fonte: (Retirado de releasevirtual.com.br, 03/04/2016) 

 
QUESTÃO 10. Analisando-se a figura do Texto 02 acima, é correto concluir que: 
 
(A) A tecnologia causa cada vez mais problemas ao homem. 
(B) Há uma disputa entre a censura e o controle social da mídia. 
(C) Os indivíduos são impedidos de exercerem suas preferências. 
(D) A tecnologia está dominando o mercado e o lazer nacional. 
 

II - PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Em relação aos componentes de hardwares e aos periféricos de um microcomputador, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. Os registradores estão localizados no processador e são definidos como pequenas e rápidas memórias que 

guardam temporariamente as instrução que serão executadas pelo processador. 
II. A tecnologia ReadyBoost permite utilizar o espaço de alguns dispositivos de mídia removível para acelerar o 

microcomputador no carregamento de dados e programas, servindo como memória virtual. 
III. A capacidade de armazenamento de uma memória secundária de 2.097.152 KB é menor que a de uma 

memória secundária de 15.461.882.227 bits. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
  



QUESTÃO 12. Sobre o Sistema Operacional Windows 7 (Seven), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A versão de 64 bits do Windows processa grandes quantidades de RAM (memória de acesso aleatório) com 

maior eficácia do que um sistema de 32 bits. 
(B) Uma das novidades mais significantes trazidas pelo Windows 7 é a possibilidade de fixar ícones na barra de 

tarefas, além dos já existentes ícones ativos. 
(C) Com o atalho de teclado “Winkey+Home”, todas as janelas inativas serão minimizadas/maximizadas, 

permanecendo intacta apenas a ativa. 
(D) O Windows 7 não possui a função touch screen (Windows Touch), apenas disponível nas versões mais atuais 

do sistema operacional. 
 
QUESTÃO 13. Josivaldo, servidor público municipal, deseja enviar um documento eletrônico comunicando a 

cada um dos servidores da entidade sobre o período de recessão de férias que está próximo. 
Independentemente da quantidade de servidores, Josivaldo deseja dirigir-se pessoalmente a cada colega, 
alterando apenas partes do mesmo modelo de carta (como nome e cargo do destinatário). Utilizando o 
Microsoft Word 2007, Josivaldo poderá utilizar, de forma mais rápida e eficiente, a seguinte ferramenta para 
a edição do documento: 

 
(A) Etiquetas 
(B) Referência Cruzada 
(C) Mala Direta 
(D) Layout da Web 
 
QUESTÃO 14. A Área de trabalho remota do Google Chrome permite acessar remotamente um computador a 

partir de outro pela Internet. Diante da suscetibilidade à quebra de segurança na operação, a área de 
trabalho remota do Google Chrome oferece a seguinte proteção: 

 
(A) Todas as sessões da área de trabalho remota são totalmente criptografadas usando os recursos SSL do 

Google Chrome, que inclui suporte completo a AES. 
(B) O cliente e o host verificam o código PIN do microcomputador e divulgam apenas para o próprio Google.  
(C) Os dados da sessão são gravados ou transmitidos de forma a permitir que o Google ou os participantes 

tenha acesso a eles posteriormente. 
(D) Os dados sobre atrasos na rede ou a duração da sua sessão não são coletados ou armazenados, 

permanecendo desconhecidos. 
 
QUESTÃO 15. A política de segurança dos microcomputador que define as regras de uso dos recursos 

computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas 
abusivas, é denominada: 

 
(A) Política de Backup 
(B) Política de Confidencialidade 
(C) Política de Uso Aceitável 
(D) Política de Senhas 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 



QUESTÃO 17. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 
historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 

 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 18. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 19. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 

de Santa Catarina: 
 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto: 
 
(A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
(B) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social. 
(C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
(D) A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
 
QUESTÃO 22. À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete participar na formulação e na 

implementação das políticas: 
 
(A) de redes integradas de assistência de alta complexidade. 
(B) de rede de laboratórios de saúde pública. 
(C) de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. 
(D) de controle das agressões ao meio ambiente. 
 
  



QUESTÃO 23. Com relação ao funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é incorreto o que se afirma em: 
 
(A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 

profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

(B) É livre a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, 
incluindo doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades 
de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 

(C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(D) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas 

expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS quanto às condições para seu 
funcionamento. 

 
QUESTÃO 24. Os estabelecimentos registrados que preparam subprodutos não destinados a alimentação 

humana, só podem receber matérias primas de locais não fiscalizados, quando acompanhados de 
certificados sanitários da: 

 
(A) Divisão de Defesa Sanitária Animal da região. 
(B) Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal da região. 
(C) Divisão de Inspeção de Produtos Alimentícios da região. 
(D) Divisão de Defesa Epidemiológica Alimentícia da região. 
 
QUESTÃO 25. O animal batido, formado das massas musculares e ossos, desprovidos da cabeça, mocotós, cauda, 

couro, órgãos e vísceras torácicas e abdominais tecnicamente preparados, constitui: 
 
(A) Carne. 
(B) Miúdos. 
(C) Carcaça. 
(D) Subproduto. 
 
QUESTÃO 26. “Entende-se por ________________________ o estabelecimento que industrialize a carne de 

variadas espécies de açougue, com ou sem sala de matança anexa, e em qualquer dos casos seja dotado de 
instalações de frio industrial e aparelhagem adequada para o preparo de subprodutos não comestíveis.” 
Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 
(A) Matadouro – frigorífico. 
(B) Charqueada. 
(C) Fábrica de conservas. 
(D) Entreposto de carne e derivados. 
 
QUESTÃO 27. A Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) deverá ser composta, atendidas as 

peculiaridades do hospital, por técnicos e profissionais do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), 
e por representantes de nível superior de, pelo menos, os seguintes serviços: 

 
(A) Serviço Médico, serviço de Enfermagem, serviço de Farmácia, Laboratório de Microbiologia e Administração. 
(B) Serviço médico, serviço de Enfermagem e Serviço de Farmácia. 
(C) Serviço Médico, serviço de Enfermagem, Laboratório de Análises Clínicas, serviço Biomédico e 

Administração. 
(D) Serviço Médico e serviço de Enfermagem. 
 
QUESTÃO 28. O SCIH é órgão encarregado da execução das ações programadas de controle das infecções 

hospitalares. Deverá ser integrado por profissionais e técnicas lotados no hospital, compreendendo, pelo 
menos, um médico e um enfermeiro, preferencialmente com formação epidemiológica, para cada: 

 
(A) 100 (cem) leitos ou fração deste número. 
(B) 200 (duzentos) leitos ou fração deste número. 
(C) 300 (trezentos) leitos ou fração deste número. 
(D) 500 (quinhentos) leitos ou fração deste número. 



 
QUESTÃO 29. Os hospitais poderão consorciar-se, no sentido da utilização recíproca de recursos técnicos, 

materiais e humanos, com vistas a implantar e manter programa de controle de infecções hospitalares. 
Compete á Direção do Hospital:  

 
I. Nomear a CCIH através de ato próprio. 
II. Propiciar a infra-estrutura necessária á correta operacionalização da CCIH e do SCIH. 
III. Aprovar e fazer respeitar o regimento interno da CCIH e do SCIH. 
IV. Garantir a participação do Presidente da CCIH nos órgãos colegiados deliberativos e formuladores de política 

da instituição como, por exemplo, os conselhos técnicos, independente da natureza da entidade 
mantenedora do hospital. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 30. Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência 

clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da admissão, considera-se infecção hospitalar toda 
manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de: 

 
(A) 72 horas após a admissão. 
(B) 48 horas após a admissão. 
(C) 36 horas após a admissão. 
(D) 24 horas após a admissão. 
 
QUESTÃO 31. O período de transmissibilidade da dengue compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no 

ser humano, e outro extrínseco, que ocorre no vetor. A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre 
enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano (período de viremia). Este período começa 
um dia antes do aparecimento da febre e vai até o: 

 
(A) 2º dia da doença. 
(B) 4º dia da doença. 
(C) 6º dia da doença. 
(D) 8º dia da doença. 
 
QUESTÃO 32. A susceptibilidade, em relação à Febre Hemorrágica do Dengue (FHD), não está totalmente 

esclarecida. Três teorias mais conhecidas tentam explicar sua ocorrência. Na teoria integral de 
multicausalidade, proposta por autores cubanos, se aliam vários fatores de risco às teorias de infecções 
sequenciais e de virulência da cepa. A interação desses fatores de risco promoveria condições para a 
ocorrência da FHD, sendo esses fatores descritos como: 

 
(A) Individuais, virais e epidemiológicos. 
(B) Individuais, virais e imunológicos. 
(C) Sociais, imunológicos e epidemiológicos. 
(D) Sociais, sanitários e individuais. 
 
QUESTÃO 33. Para Vigilância entomológica, as atividades de rotina têm como principal função reduzir os 

criadouros do mosquito da dengue, empregando-se preferencialmente métodos:  
 
(A) Mecânicos. 
(B) Biológicos. 
(C) Químicos. 
(D) Legais. 
 
  



QUESTÃO 34. A única garantia para que não exista a dengue é a ausência do vetor. Embora não esteja 
determinado o limite abaixo do qual se possa ter a certeza de que não ocorrerão surtos de dengue, este 
nível deve ser bem próximo de zero. Dessa forma, em áreas com Aedes, o monitoramento do vetor deve ser 
realizado rotineiramente para conhecer as áreas infestadas e desencadear as medidas de controle de:  

 
I. Manejo ambiental: mudanças no meio ambiente que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, 

evitando ou destruindo os criadouros potenciais do Aedes; Melhoria de saneamento básico; 
II. Participação comunitária, no sentido de evitar a infestação domiciliar do Aedes, através da redução de 

criadouros potenciais do vetor (saneamento domiciliar); Controle biológico: consiste em tratamento focal 
(elimina larvas), perifocal (em pontos estratégicos de difícil acesso) e por ultrabaixo volume (elimina alados) 
com uso restrito em epidemias. 

 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Nenhuma das afirmativas está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 35. A Central de Esterilização deve ser uma unidade de produção autônoma e independente do 

Centro Cirúrgico, considerando ser uma atividade meio, pois possui vários clientes e fornecedores. Deve ser 
gerenciada por profissionais da saúde devidamente habilitados. A temperatura adequada ao ambiente do 
processo de trabalho da Central de Esterilização deve estar entre: 

 
(A) 16º e 22ºC. 
(B) 18º e 25ºC. 
(C) 20º e 26ºC. 
(D) 21º e 28ºC. 
 
QUESTÃO 36. De acordo com a RDC nº. 50 (ANVISA, 2004), a prestação de serviço de apoio técnico da Área de 

lavagem e descontaminação da Central de Esterilização, tem as seguintes atividades, exceto:  
 
(A) Receber, conferir e anotar a quantidade e espécie do material recebido. 
(B) Verificar o estado de conservação do material. 
(C) Separar e esterilizar os materiais. 
(D) Proceder a limpeza do material e encaminhar o material para a área de preparo. 
 
QUESTÃO 37. A descontaminação de artigos poderá ser feita por qualquer uma das seguintes alternativas, 

exceto: 
 
(A) Fricção auxiliada por esponja, pano, escova, etc.; embebidos com produto para esta finalidade. 
(B) Imersão completa do artigo em solução desinfetante acompanhada ou não de fricção com escova/esponja. 
(C) Pressão de jatos d’água com temperatura entre 121 e 130 graus centígrados, durante 5 minutos (máquinas 

lavadoras sanitizadoras, esterilizadoras de alta pressão, termodesinfetadoras e similares). 
(D) Imersão do artigo na água em ebulição por 30 minutos. 
 
QUESTÃO 38. Com relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública a NBR 10.004/2004 

classifica os resíduos sólidos em duas classes e subclasses, sendo, os resíduos não inertes que podem ter as 
propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, classificados como: 

 
(A) CLASSE I-A. 
(B) CLASSE I-B. 
(C) CLASSE II-A. 
(D) CLASSE II-B. 
 
  



QUESTÃO 39. Com relação às características das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), responda 
verdadeiro “V” ou falso “F” e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 
I. (__) Sífilis: Mais prevalente em adultos. Em mulheres grávidas está relacionada à ocorrência de aborto 

espontâneo, morte fetal, neonatal e lesões neurológicas no feto; Em adultos, a longo prazo, provoca doença 
degenerativa do sistema nervoso, dentre outras. 

II. (__) Infecção pelo Gonococo: Mais prevalente em jovens. Assintomática em mulheres (70%). Pode provocar 
Doença Inflamatória Pênica (DIP), gravidez ectópica, aborto e infertilidade em homens e mulheres. 

III. (__) Infecção por Clamídia: Mais prevalente em jovens. Muitas vezes assintomática e possibilidade de 
remissão espontânea. Possíveis impactos sobre o feto e exacerbação de lesões condilomatosas em grávidas. 
Precursor do Câncer do colo do útero, pênis e ânus. 

 
(A) V – V – V. 
(B) V – F – F. 
(C) F – F – V. 
(D) V – V – F. 
 
QUESTÃO 40. Para responder a questão, analise a figura abaixo: 

 
A figura acima indica à distribuição da taxa de incidência geral e cobertura vacinal contra o sarampo, 
considerando o gráfico em barras a incidência de casos e o gráfico linear a cobertura vacinal. Analisando os 
dados do gráfico, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) O maior índice de cobertura vacinal contra o Sarampo é observado no ano de 1997. 
(B) A maior incidência registrada de casos de Sarampo é no ano de 1986. 
(C) A menor incidência de Sarampo registrada é no ano de 2000. 
(D) Podemos afirmar que em 1997 foi intensificada a vacinação contra ao Sarampo, pois, a incidência de casos 

foi altíssima comparada à década de 80. 
 
 

 
 
 


