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CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! A charge a seguir servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

 

1 - A palavra “joia” seguindo as regras determinadas pelo Acordo Ortográfico de 2009 perdeu o 

acento agudo. Assim como o vocábulo em destaque, outras palavras da Língua Portuguesa sofreram 

alterações na acentuação e outras no emprego do hífen.  Nesse sentido, assinale a alternativa que 

apresenta TODOS os vocábulos grafados de modo INCORRETO de acordo com as normas vigentes. 

a) geleia / linguiça / voo / anti inflamatório 

b) enjoo / colmeia / assembleia / anti- inflamatório  

c) assembléia / geléia / platéia / antiinflamatório 

d) jiboia / heroico / geleia / micro-ondas  

e) leem / veem / plateia / micro-ondas 

2 - No fragmento “joia bem cara”, a palavra em destaque trata-se de um advérbio de intensidade. O 

vocábulo bem está intensificando o sentido de cara. Assinale a única alternativa que NÃO apresenta 

um advérbio de intensidade. 
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a) Estamos assaz felizes com sua conquista. 

b) Fui bem na prova. 

c) Comeu demasiado naquele jantar. 

d) Ela gosta bastante daquele rapaz. 

e) Faça menos força. 

3 - Na charge temos a construção “eu comprei”. Se esse mesmo fragmento for transformado para o 

plural do tempo pretérito perfeito teríamos:  

a) eu compro 

b) nós comprávamos 

c) nós compraríamos 

d) eu comprarei 

e) nós compramos 

4 - Observe: “Lembra-se quando você me disse que queria ganhar uma joia bem cara? Adivinhe só o 

que eu comprei?” As duas palavras destacadas pertencem, respectivamente, a que classe de palavras? 

a) Pronome –  Pronome 

b) Pronome – Verbo 

c) Pronome –  Advérbio 

d) Substantivo – Adjetivo  

e) Adjetivo – Artigo 

5 - Pelo desenho da charge é possível entender que a “joia” trata-se de um recipiente de gás. O 

correto é:  

a) bugão de gás 

b) boutijão de gás 
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c) botijão de gáz 

d) boutijão de gáz 

e) botijão de gás 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Uma parede retangular será ladrilhada com peças quadradas que serão dispostas em 14 colunas e 

9 linhas. O número de ladrilhos necessários para cobrir a parede será de: 

a) 96 ladrilhos 

b) 126 ladrilhos 

c) 112 ladrilhos 

d) 78 ladrilhos 

e) 82 ladrilhos 

7 - A tabela a seguir representa os resultados obtidos em um levantamento feito com 1000 crianças, 

objetivando saber quantas delas haviam recebido a vacina contra o sarampo e febre amarela. 

 

VACINA Nº DE CRIANÇAS 

SARAMPO 458 

FEBRE AMARELA 436 

NENHUMA DAS DUAS 244 

 

O número de crianças que receberam ambas as vacinas é: 

a) 96 

b) 54 

c) 48 

d) 0 

e) 138 

8- Em uma Progressão Aritmética o segundo termo é 1 e o quinto termo igual a 11. O décimo 

primeiro termo dessa sequência é igual a: 

a) 31 
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b) 21 

c) 24 

d) 27 

e) 30 

9 - Em uma viagem um motorista levou 7,75 horas rodando e intercalou duas paradas que juntas 

somaram 4200 segundos. O tempo gasto, entre o tempo rodando e as duas paradas, em minutos foi 

de: 

a) 545 minutos 

b) 565 minutos 

c) 505 minutos 

d) 535 minutos 

e) 515 minutos 

10 - A tabela abaixo apresenta números naturais a partir do 1 e estão organizados segundo um 

padrão: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Seguindo o padrão podemos afirmar que o número 1006 está na: 

a) 1ª coluna 

b) 7ª coluna 

c) 3ª coluna 

d) 5ª coluna 

e) 9ª coluna 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por cinco países: Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, 

mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado 

burocraticamente com estatuto e carta de princípios. Assinale a alternativa que indica quem terá a 

presidência de turno do BRICS em 2019. 

a) Rússia 

b) Índia  

c) Brasil 

d) China  

e) África do Sul 

12 - Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o Brasil está dividido em seis 

Biomas: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Assinale a 

alternativa que indica respectivamente o maior e o menor Bioma brasileiro: 

a) A Amazônia e o Pantanal.  

b) A Amazônia e a Caatinga. 

c) A Mata Atlântica e o Pampa. 

d) A Mata Atlântica e a Caatinga. 

e) A Caatinga e o Cerrado.  

13 - O Estado de Santa Catarina está localizado na região Sul do Brasil e sua população passa dos 6 

milhões de habitantes. Faz divisa com os estados Paraná e Rio Grande do Sul, Argentina e tem 450 

quilômetros de costa oceânica no Atlântico. Com uma área de 95 mil quilômetros quadrados.  Ao 

analisarmos a extensão territorial ocupa que posição no ranking brasileiro:  

a) 23º  

b) 15º 
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c) 21º 

d) 18º  

e) 20º 

14 - A Bandeira é um dos símbolos oficiais do município de Alto Bela Vista. Ao analisarmos a 

bandeira do município de Alto Bela Vista é possível identificar a imagem de três animais 

representativos para a economia local. Quais são os animais estampados na bandeira?  

a) Suíno – Frango – Ovelha  

b) Suíno – Frango – Bovino 

c) Suíno – Marreco – Ovelha 

d) Cabra – Frango – Ovelha 

e) Abelha – Frango – Búfalo 

15 - Dos países pertencentes ao MERCOSUL um está suspenso do bloco desde dezembro de 2016 

por descumprir obrigações com as quais se comprometeu em 2012.  Assinale a alternativa que indica 

o país suspenso. 

a) Brasil 

b) Argentina 

c) Paraguai 

d) Venezuela 

e) Uruguai 

INFORMÁTICA 

16 - Estando com o navegador GOOGLE CHROME em uso, qual será o resultado do pressionamento 

das teclas de atalho CTRL+T  

a) Irá fechar o navegador 

b) Irá abrir a guia de favoritos  
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c) Irá acessar a ultima guia aberta para navegação 

d) Irá abrir o histórico de navegação  

e) Irá abrir e acessar uma nova guia para navegação 

17 - Dentre as opções abaixo, qual destas descreve uma memória primária presente no 

microcomputador: 

a) DVD 

b) RAM 

c) Disco Rígido 

d) Pen Drive 

e) CPU ou UCP 

18 - Considerando a seguinte planilha no Microsoft Excel, ao arrastar o conteúdo da célula C4 para 

C5 e C6 : 

 

Qual fórmula deverá estar presente em C4 para que mantenha o endereço fixo do valor presente na 

célula B1 e ao arrastar preencha o total correto (QUANTIDADE X UNIDADE DE REFERENCIA) 

para os demais itens em C5 e C6?  

a) =B1*$B$4 

b) =B1*B4 

c) =$B$1*B4 

d) =$B4 * B1 
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e) =$B$1*$B$4 

19 - Ao inserir uma quebra de seção de qualquer tipo em um documento do Microsoft Word, o que 

permitido realizar nesta nova seção? 

a) Gerenciar ou alterar o formato, layout, cabeçalhos, rodapés e numeração de página do seu 

documento. 

b) Inserir uma quebra de página, permitindo mudar apenas o layout do documento. 

c) Apenas modificar o rodapé do documento deixando o rodapé da seção anterior sem 

alterações. 

d) Permitir exclusivamente o vinculo do documento do Microsoft Word com outro aplicativo, 

como por exemplo, uma planilha do Microsoft Excel. 

e) Salvar a nova seção criada em um novo documento do Microsoft Word. 

20 - Considerando a seguinte planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o resultado gerado pela fórmula inserida na célula C7: 

a) 2.060 

b) 1.560 

c) 3.560 

d) 1.500 

e) 1.200 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

21 - Entende-se por vigilância sanitária:  

a) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

coma finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

b) Um conjunto de atividades que se destina, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho. 

c) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 

d) 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. 

e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

22 - São componentes do saneamento básico, exceto: 

a) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

b) Esgotamento sanitário. 

c) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

d) Abastecimento de água potável. 

e) Gestão dos efluentes líquidos industriais. 

23 - Sobre DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos), são afirmativas verdadeiras, exceto: 

a) Os sintomas mais comuns para as DTAs são falta de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, 

dores abdominais e febre. 
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b) Um surto de DTA é definido como um incidente em que uma pessoa apresente falta de 

apetite, náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e febre após alimentar-se com alimento 

sem procedência. 

c) As doenças transmitidas por alimentos são doenças em que os alimentos ou a água atuam 

como veículo para transmissão de organismos prejudiciais à saúde ou de substâncias tóxicas. 

d) Um surto de DTA é definido como um incidente em que duas ou mais pessoas apresentam 

uma enfermidade semelhante após a ingestão de um mesmo alimento ou água, e as análises 

epidemiológicas apontam os mesmos como a origem da enfermidade. 

e) No caso de uma DTA, cabe a Vigilância Sanitária rastrear a cadeia de produção, 

identificando pontos críticos e erros no processo de produção dos alimentos ou da água. 

24 - O Ministério da Saúde estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 

nacional que são de comunicação obrigatória: 

a) Aos médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e 

privados de saúde, que prestam assistência ao paciente. 

b) Aos Fiscais da Vigilância Sanitária. 

c) Aos Agentes de Endemias. 

d) A todos os cidadãos. 

e) Aos Agentes de Endemias, quando se tratar da Dengue. 

25 - Sobre a qualidade da água, assinale a alternativa incorreta: 

a) Água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e produção de 

alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. 

b) Água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido em portaria do 

Ministério da Saúde. 

c) A qualidade da água, em saúde pública, deve ser avaliada essencialmente por características 

organolépticas. 
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d) Padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da 

água para consumo humano, conforme definido em portaria do Ministério da Saúde. 

e) Água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando 

atender ao padrão de potabilidade. 

26 - A melhor maneira de combater a Dengue, Zika e Chicungunya é: 

a) Usar inseticidas de eficiência comprovada e registrados no Ministério da Saúde. 

b) Sempre que estiver em áreas de risco, utilizar roupas compridas e repelente contra insetos. 

c) Manter a caderneta de vacinação em dia, principalmente, com a vacina tríplice viral. 

d) Combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito 

transmissor das doenças. 

e) Utilizar água clorada para regar as plantas. 

27 - Sobre Dengue, Zika e Chicungunya, correlacione as colunas a seguir. 

1 - Dengue 

2 - Zika 

3 - Chicungunya 

(  ) Doença infecciosa viral aguda causada pelo vírus do tipo Flavivirus e em maio de 2015 

foram descritos os primeiros casos no Brasil. 

(  ) Doença infecciosa viral aguda causada por vírus da família do Togaviridae com um único 

sorotipo. 

(  ) Doença infecciosa viral aguda, causada por vírus do tipo Flavivirus, com quatro sorotipos 

conhecidos. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) 1 – 2 – 3 

b) 2 – 1 – 3 
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c) 3 – 1 – 2 

d) 1 – 3 – 2 

e) 2 – 3 – 1 

28 - Sobre Dengue, Zika e Chicungunya. Correlacione as colunas a seguir. 

1 - Dengue 

2 - Zika 

3 - Chicungunya 

(  ) Forma clássica é de início repentino, com febre alta acompanhada de cefaleia, dores 

osteomusculares, náuseas, vômitos, exantema, prurido cutâneo, dor abdominal 

(principalmente em crianças).  A forma mais grave, febre hemorrágica da dengue (FHD), 

caracteriza-se por febre alta, fenômenos hemorrágicos, hepatomegalia e insuficiência 

circulatória. 

(  ) Tem como principal sintoma o exantema (erupção na pele) com coceira, febre baixa (ou 

ausência de febre), olhos vermelhos (conjuntivite) sem secreção ou coceira, dor nas 

articulações, dor nos músculos e dor de cabeça. 

(  ) Apresenta sintomas como febre alta, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça e 

exantema (erupção na pele). 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) 2 – 3 – 1 

b) 2 – 1 – 3 

c) 1 – 2 – 3 

d) 3 – 1 – 2 

e) 1 – 3 – 2 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

 

15 
 

29 - São exemplos de contaminantes físicos em alimentos: 

a) Corantes não autorizados, inseticidas, metais pesados. 

b) Vidro, cabelo, fragmentos de insetos. 

c) Fragmentos de insetos, bactérias, vírus. 

d) Aditivos não autorizados, resíduos químicos, bactérias. 

e) Corantes não autorizados, aditivos não autorizados, resíduos químicos. 

30 - Sobre os microorganismos presentes nos alimentos, assinale V para as alternativas verdadeiras e 

F para as alternativas falsas: 

(  ) São considerados microrganismos deteriorantes aqueles que causam deterioração da saúde dos 

seres humanos. 

(  ) São considerados microrganismos patogênicos aqueles que danificam/estragam os alimentos. 

(  ) São exemplos de microrganismos patogênicos: Salmonella enteritidis., Listeria monocytogenes e 

Bacillus cereus.  

(  ) São exemplos de microrganismos deteriorantes: Yersinia enterocolitica, Escherichia coli 

O157:H7 e Campylobacter jejuni.  

A alternativa que representa a sequência de respostas correta é: 

a) F – F – V - F 

b) V – V – F – V 

c) F - V - V - V 

d) V – F – F - F 

e) F – V – F - V 

31 - Sobre a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) nas empresas processadoras 

de alimentos, análise as seguintes afirmativas: 
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I – A análise de perigos é a identificação de ingredientes, condições de armazenagem, embalagem, 

pontos críticos do processo e fatores humanos relevantes que possam ser potencialmente perigosos e 

afetar a segurança ou a qualidade do produto. 

II – O sistema APPCC permite a identificação, avaliação e o controle ou a eliminação de perigos 

potenciais em um processo. 

III – O sistema APPCC é utilizado ao longo de cada etapa do processo e inclui matérias-primas, 

processamento, armazenagem e distribuição. 

IV – O sistema APPCC pode ser utilizado para todos os perigos potenciais, incluindo qualidade 

inadequada ou segurança e pode identificar áreas de controle onde falhas ainda não ocorreram, 

tonando-se útil para novas operações. 

Estão corretos apenas os seguintes itens: 

a) I, II 

b) I, II. III 

c) II, III 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) II, III, IV 

32 - As Boas Práticas de Fabricação conhecidas como BPF são amplamente empregadas na 

fabricação de alimentos. Diante disso, analise os itens: 

I – A limpeza e higienização das mãos dos manipuladores são processos adotados nas BPF. 

II – As BPF são reguladas pela Anvisa. 

III – As BPF podem ser entendidas como normas e procedimentos voltados para o controle do 

ambiente e do pessoal envolvidos no processamento de alimentos. 

IV – A qualidade da água utilizada no processamento de alimentos é um requisito avaliado pelas 

BPF. 
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V – As BPF são utilizadas somente na parte administrativa da empresa processadora de alimentos, 

pois além de serem fundamentais na gestão dos negócios, facilitam a gerência dos processos 

utilizados na elaboração dos produtos. 

Estão corretos apenas os itens: 

a) I, II, III, IV 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) I, II, III 

d) I, III 

e) II, III, IV 

33 - Sobre noções de Farmacologia, assinale a alternativa incorreta: 

a) Farmacologia Profilática: O medicamento tem ação preventiva contra doenças.  

b) Farmacologia Terapêutica: O medicamento tem ação curativa, pode curar a patologia. 

c) Antibióticos são um exemplo de medicamentos de Farmacologia Profilática. 

d) Farmacologia Paliativa: O medicamento tem capacidade de diminuir os sinais e sintomas da 

doença, mas não promove a cura. 

e) Farmacologia Diagnóstica: O medicamento auxilia no diagnóstico, elucidando exames 

radiográficos. 

34 - De acordo com a legislação sanitária do Estado de Santa Catarina, analise os itens:  

I - A pessoa proprietária de/ou usuária, responsável por edificações residenciais, comerciais, 

industriais ou instalações em logradouros públicos, localizados em áreas servidas por sistema de 

abastecimento de água, será obrigada a fazer as respectivas ligações ao sistema, aterrando os poços 

ao nível do terreno. 

II - A pessoa proprietária de habitações construídas em locais servidos por coletores públicos de 

esgotos é obrigada a usá-lo, não sendo permitido nesses casos, o uso de fossas sépticas e absorventes. 
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III - A pessoa que instalar sistema de esgoto sanitário implantado através de fossas sépticas e 

absorventes, deverá deixar os mesmos abertos para a vistoria pela autoridade de saúde, quando da 

concessão do alvará sanitário; 

Estão corretos apenas o (s) item (s): 

a) I, II 

b) I, II, III 

c) I, III 

d) II, III 

e) III 

35 - A listeriose é o nome dado a um conjunto de desordens que incluem septicemia, meningite, 

encefalite e infecção cervical ou intrauterina em gestantes, que podem provocar aborto ou nascimento 

prematuro. Assinale qual é o microrganismo responsável por essa enfermidade. 

a) Escherichia coli 

b) Campylobacter jejuni 

c) Salmonella sp. 

d) Listeria monocytogenes 

e) Bacillus cereus 

36 - Sobre o comércio de carnes no Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa incorreta: 

a) No açougue tipo B a venda de carnes temperadas fracionadas a granel é permitida, somente 

se for temperada na hora. 

b) É permitida somente a comercialização de carne temperada embalada e rotulada já oriundas 

da indústria ou entreposto. 

c) A atividade de temperar carne é exclusiva de entrepostos e indústrias, sendo a competência 

da fiscalização do órgão da agricultura. 
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d) Os produtos embalados (carnes) devem seguir as recomendações de conservação do 

fabricante.  Os produtos que o rótulo descreva modo de conservação em temperatura de 

congelamento não poderão ser descongelados. 

e) No Açougue, no caso da carne porcionada exposta à venda no balcão de atendimento (balcão 

que separa o manipulador do consumidor) há a necessidade de haver uma identificação com 

objetivo de manter as informações da origem da carne. 

37 - Analise as afirmativas a seguir: 

I - Endemia é qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região, não atingindo 

nem se espalhando para outras comunidades. 

II - Epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e pode 

se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico. 

III - Pandemia é uma epidemia que atinge uma pequena região delimitada. 

Estão corretos apenas o (s) item (s): 

a) I, II, III 

b) I, III 

c) II, III 

d) II 

e) I, II 

38 - Sobre as condições higiênico sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos 

produtores e industrializadores de alimentos, assinale a alternativa incorreta: 

a) As áreas de produção devem ter instalações adequadas e convenientemente localizadas para 

lavagem e secagem das mãos sempre que a natureza das operações assim o exija. 

b) O uso de luvas exime o manipulador da obrigação de lavar as mãos. 
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c) O estabelecimento deve dispor de uma ventilação adequada de tal forma a evitar o calor 

excessivo, a condensação de vapor, o acúmulo de poeira, com a finalidade de eliminar o ar 

contaminado. 

d) As pessoas que mantêm contatos com alimentos devem submeter-se aos exames médicos e 

laboratoriais que avaliem a sua condição de saúde antes do início de sua atividade e/ou 

periodicamente, após o início das mesmas. 

e) Todos os estabelecimentos devem dispor de vestiários, banheiros e quartos de limpeza 

adequados, convenientemente situados, garantindo a eliminação higiênica das águas residuais. 

39 - Sobre estabelecimentos de produção, fabricação e/ou venda de alimentos, assinale a alternativa 

correta: 

a) Os alimentos podem ser mantidos próximos a saneantes, desinfetantes, solventes 

combustíveis líquidos, produtos de perfumaria, limpeza e congêneres. 

b) No acondicionamento de alimentos é permitido o seu contato direto com jornais, papéis 

coloridos, papéis ou filmes plásticos reaproveitados, bem como com a face impressa de papéis 

ou filmes, desde que o alimento se destine a ser cozido, lavado, ou desinfetado antes de sua 

ingestão.  

c) As embalagens (sacarias) utilizadas no acondicionamento dos alimentos não precisam ser de 

primeiro uso, sendo proibida somente a reutilização de embalagens que já tenham sido usadas 

para saneantes ou produtos não comestíveis. 

d) A pessoa que exerce atividades em estabelecimentos industriais ou comerciais de gêneros 

alimentícios, independentemente de sua categoria profissional, é obrigada para efeito de 

admissão e permanência no trabalho, a possuir carteira de saúde, fornecida gratuitamente pela 

rede de serviços básicos de saúde. 

e) Na elaboração de massas e recheios para pastéis empadas e produtos afins, é permitido 

utilizar óleos e gorduras que serviram previamente em frituras, desde que estejam em bom 

estado. 
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40 - A vigilância sanitária de serviços de saúde tem como objetivos verificar e promover a adesão às 

normas e aos regulamentos técnicos vigentes, avaliar as condições de funcionamento e identificar os 

riscos e os danos à saúde dos pacientes, sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta: 

a) Os estabelecimentos de saúde da administração direta devem informar aos órgãos 

competentes sobre a suspeita de doença de notificação compulsória, ficando tal obrigação 

suspensa para os estabelecimentos privados, conforme previsto em legislação e regulamentos 

vigentes. 

b) O estabelecimento de saúde deve garantir que os colchões, colchonetes e demais mobiliários 

almofadados sejam revestidos de material lavável e impermeável, não apresentando furos, 

rasgos, sulcos e reentrâncias. 

c) O estabelecimento de saúde deve garantir a qualidade dos processos de desinfecção e 

esterilização de equipamentos e materiais. 

d) O estabelecimento de saúde deve disponibilizar os insumos, produtos e equipamentos 

necessários para as práticas de higienização de mãos dos trabalhadores, pacientes, 

acompanhantes e visitantes. 

e) O estabelecimento de saúde deve possuir profissional legalmente habilitado que responda 

pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento. 

 


