
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

1 
 

CARGO: FISCAL 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 01h00min (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 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

E o seu nível de corrupção, como vai?  

Millôr Fernandes 

Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio. A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades 

de sacrifício, salvações da Pátria ou pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção. 

Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, as pessoas e entidades agem comigo de 

tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção exista. Mas, falar em corrupção, como 

anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a minha? (...) 

1 - “A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades de sacrifício, salvações da Pátria ou 

pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção.” Observe as palavras em 

destaque e assinale a alternativa que apresenta as palavras capazes de substitui-las sem alteração de 

sentido:  

a) desprestigiosas - desairosa 

b) infames – imunda  

c) notáveis - sórdida 

d) inábeis - desumana  

e) repugnante – truculenta  

2 - “Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio.”  Com relação as palavras em destaque é correto: 

a) As três palavras poderão ser eliminadas do texto e não haverá comprometimento na 

compreensão. 
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b) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos verbos. 

c) São vocábulos que exercem a função de conectivos entre as orações. 

d) O vocábulo HÁ poderá ser substituído por Á. 

e) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos adjetivos. 

3 - Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou 

indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais, 

possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Um exemplo disso pode ser 

observado na oração a seguir. Observe: “Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, 

as pessoas e entidades agem comigo de tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção 

exista.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque não pode ser classificada como um pronome:  

a) Vou comprar aquela casa para mim. 

b) Fernanda é minha mãe. 

c) Esta é a menina de quem te falei. 

d) Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. 

e) Nós viajaremos para o Canadá na próxima semana. 

4 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua?” A palavra em destaque possui no texto a função 

de: 

a) Apresentar uma ideia conclusiva. 

b) Apresentar uma ideia aditiva. 

c) Indicar que ao final da frase haverá um ponto de interrogação. 

d) Expressar uma dúvida, incerteza. 

e) Apresentar uma oposição ao dito anteriormente. 
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5 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a 

minha?” Com relação ao fragmento é CORRETO: 

I – Há o emprego do ponto de interrogação. 

II – Há pelo menos uma palavra polissílaba. 

III – Pelo menos um dos verbos está no gerúndio.   

IV – Há o emprego do acento agudo em uma das palavras. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativas IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um automóvel com velocidade de  percorre certa distância em 3,5 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade de  percorrerá a mesma distância em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

7 - Considere a equação   , a qual admite duas raízes reais, . O valor de   

   é igual a: 

a) 9 

b) 8 

c) 5 
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d) 7 

e) 6 

 

8 - Em uma partida de basquete, as equipes, ao pontuarem entre cestas de 3 e 2 pontos, fizeram um 

total de 120 cestas totalizando 280 pontos. O número de cestas de 2 pontos foi de: 

a) 70 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 80 

 

9 - Se  representa logarítmo de  na base 10, então o valor de 

 é: 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 10 

 

10 - Em um papel retangular cuja área total mede 1.280  estão destacados 6 quadrados, conforme 

figura abaixo: 

 

Com a parte destacada da cartolina, pode-se montar um cubo cujo volume é de: 

a) 256  

b) 364  
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c) 572  

d) 624  

e) 512  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O agronegócio catarinense é caracterizado principalmente por pequenas propriedades familiares. 

Maçã, cebola, ostras, suínos e hortifrutigranjeiros são os gêneros em que o estado lidera a produção 

nacional, entre outros que também se destacam. Já o comércio interno chama atenção pela receita: 

com um mercado consumidor de grande potencial, o comércio catarinense arrecada a 6ª maior receita 

do país. O setor de serviços vem logo atrás; a 7ª maior receita do país é em Santa Catarina, com 

destaque para os serviços ligados a transporte e tecnologia. Diante dos dados expostos é possível 

afirmar que os produtos agrícolas e industriais catarinenses são exportados para 190 países, o que faz 

do estado o ........................  

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/  

a) 8° maior exportador do Brasil. 

b) 17° maior exportador do Brasil. 

c) 10° maior exportador do Brasil. 

d) 2° maior exportador do Brasil. 

e) 1° maior exportador do Brasil. 

12 - Estudos arqueológicos comprovam que o estado de Santa Catarina é habitado há milhares de 

anos. Pelos menos três grandes grupos indígenas viviam na região antes dos europeus chegarem a 

partir de 1500. Os primeiros povoados do estado só começaram a surgir, porém, por volta de 1660, 

quando da fundação da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul). Com relação a ocupação do estado de Santa Catarina, o primeiro núcleo de 

moradores formado fora do litoral foi registrado em:  

a) Laguna    

b) Chapecó  

http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
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c) Curitibanos 

d) Lages  

e) São Joaquim 

13 - Segundo os dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Vereadores, Seara-Distrito veio a 

emancipar-se de Concórdia em 03 de abril de 1954, após intenso confrontamento político com Itá e 

Arabutã, pretendentes a sediar o novo Município que se formaria na ordem territorial da região. 

Todavia, prevaleceu por méritos e direitos a indicação de ganho de Sede do neo-município a Seara. 

Entre os quisitos para merecer a emancipação aquele que superou exacerbadamente os demais 

candidatos foi:  

a) População 

b) Taxa de Natalidade 

c) Arrecadação Tributária  

d) Taxa de Analfabetismo 

e) Ruas Pavimentadas 

14 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou, em 2017, uma operação 

censitária com o objetivo de retratar a realidade do “Brasil Agrário” por meio da investigação das 

características e das atividades econômicas desenvolvidas nos estabelecimentos agropecuários do 

País. Como fruto dessa operação, temos disponíveis os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário 2017. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira 

quanto aos dados do município de Seara em comparação com os demais municípios do Estado:  

a) Seara está entre os três maiores produtores de suínos do estado em número de animais e  

classifica-se como um dos dez maiores produtores de galináceos. 

b) Seara é o maior produtor de suínos do estado em número de animais e classifica-se como um 

dos dez maiores produtores de galináceos. 

c) Seara está entre os três maiores produtores de bovinos do estado em número de animais e 

também classifica-se como um dos três  maiores produtores de  galináceos. 
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d) Seara, pelo fato de possuir uma pequena área, não destaca-se em nenhum setor agropecuário. 

e) Seara é o segundo maior produtor de perus do estado perdendo apenas de Chapecó e possui o 

segundo maior rebanho de suínos do estado. 

15 - No ultimo 28 de outubro realizou-se o segundo turno das eleições presidenciais e para 

governador do Estado. Segundo as informações divulgadas pelo TRE ocorreram eleições de 2º turno 

em quantos estados brasileiros? 

a) 14 estados e o DF 

b) 20 estados  

c) 8 estados  

d) 5 estados e o DF 

e) 13 estados e o DF 

INFORMÁTICA 

16 - Qual das opções a seguir, melhor caracteriza o processo de boot em um microcomputador: 

a) Inicializar somente o Windows.  

b) Inicializar apenas o sistema operacional. 

c) Inicializar a máquina, testando o hardware e carregando arquivos do sistema operacional. 

d) Inicializar e testar apenas os dispositivos de memória. 

e) Verificar a fonte de alimentação após ligar a máquina. 

17 - Unidade de medida que determina a qualidade da impressão de um documento a ser impresso: 

a) BPM 

b) DPI 

c) CPI 

d) BIT 
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e) Byte   

18 - Considerando os seguintes dados de uma planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o total retornado pela função presente na célula B6 ? 

a) 140 

b) 80 

c) 100 

d) 50 

e) 130 

19 - Com relação aos navegadores web é CORRETO afirmar que: 

a) É utilizado para gerenciar e-mails das corporações ou pessoais. 

b) É utilizado como ferramenta de busca na WEB. 

c) É responsável pela autenticação de usuários e acesso a sistemas WEB. 

d) É utilizado para acessar os links ou endereços com conteúdos e recursos na WEB. 

e) É o programa responsável por configurar o acesso a WEB. 

20 - Com relação ao Microsoft Power Point é INCORRETO afirmar que: 

a) Documentos do Microsoft Word ou Excel não podem ser vinculados às apresentações. 

b) É possível adicionar links ou hiperlinks nas páginas de apresentação. 

c) Podem ser adicionados arquivos de imagens e sons nas páginas de apresentação. 
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d) É possível vincular outra apresentação Power Point nas paginas de apresentação. 

e) É possível criar e executar macros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

21 - De acordo com o Artigo 2º da Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, são sujeitos à 

fiscalização, exceto: 

 a) Os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias primas. 

 b) O pescado e seus derivados. 

 c) As frutas, hortaliças e seus subprodutos. 

 d) O leite e seus derivados. 

 e) O mel e cêra de abelhas e seus derivados. 

22 - De acordo com o Artigo 3º da Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, a fiscalização será 

realizada: 

I - Nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com instalações 

adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob qualquer forma, 

para o consumo. 

II - Nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que industrializarem. 

III - Nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, 

refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus 

derivados e nos respectivos entrepostos. 

IV - Nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados. 

Estão corretas as alternativas: 

a) Somente I. 

b) Somente III. 
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c) Somente I e III. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Somente II, III e IV. 

23 - Em relação a dengue, é correto afirmar que: 

a) A primeira manifestação da dengue é através de leve aumento da temperatura corporal, não 

ultrapassando a temperatura de 38 °C. 

b) A infecção por dengue causa uma doença cujo espectro inclui desde formas oligo ou 

assintomáticas, até quadros com hemorragia e choque, podendo evoluir para óbito.  

c) Os aspectos clínicos dessa doença são iguais para todos os indivíduos, independente da 

idade.  

d) A doença tem duração curta e nunca ultrapassa três dias.  

e) É uma doença assintomática e por esse motivo pode levar a óbito.  

24 - Sobre os métodos de esterilização, é incorreto afirmar que: 

a) Convencionalmente considera-se um artigo estéril quando a probabilidade de sobrevivência 

dos microrganismos contaminantes é menor do que 1:1000.000. 

b) A exposição de um artigo a um agente esterilizante não garante a segurança do processo, 

uma vez que esta depende de uma limpeza eficaz.  

c) O vapor saturado sob pressão (autoclavação) é um exemplo de esterilização química.  

d) Os métodos de esterilização poderão ser físicos, químicos ou físico-químicos. 

e) O uso de radiação ultra-violeta para esterilização de artigos é proibida pelo Ministério da 

Saúde.  

25 - Em relação às doenças infectocontagiosas e sexualmente transmissíveis, é correto afirmar: 
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a) O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é transmitido exclusivamente por relação sexual, 

não sendo transmitido pelo aleitamento materno. Assim, aconselha-se as mães portadoras do 

vírus a amamentarem seus filhos prioritariamente nos 6 primeiros meses de vida.  

b) A gonorreia é uma doença infecciosa do trato genital, de transmissão sexual, que pode 

determinar desde infecção assintomática até doença manifesta, com alta morbidade. 

Clinicamente, apresentase de forma completamente diferente no homem e na mulher. Nesta, 

cerca de 70 a 80% dos casos femininos, a doença é assintomática. Há maior proporção de casos 

em homens. 

c) O cancro mole é uma doença de transmissão exclusivamente sexual e caracteriza-se por 

apresentar lesões múltiplas (podendo ser única), tipo úlceras, habitualmente dolorosas que se 

manifesta principalmente no colo uterino e na parede vaginal da mulher. Nos homens, a doença 

é assintomática. 

d) A sifilis adquirida é uma virose transmitida, predominantemente, pelo contato sexual 

(inclusive oro-genital). A transmissão pode se dar, também, pelo contato direto com lesões ou 

objetos contaminados. Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vesiculosas que, em poucos 

dias, transformam-se em pequenas úlceras, precedidas de sintomas de ardência, prurido e dor. 

e) O linfogranuloma venéreo é uma doença viral sexualmente transmissível, caracterizada pelo 

envolvimento do sistema linfático. É transmitida pelo vírus Neisseria gonorrhoeae. 

26 - Sobre Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, analise as 

afirmativas a seguir: 

I – Documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à 

geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde 

pública, do trabalhador e do meio ambiente. 

II - Deve descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes decorrentes 

do gerenciamento dos RSS. 
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III - Compete às vigilâncias sanitárias dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

elaborarem todos os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conforme RDC 

Nº 222/2018. 

Estão corretos apenas os seguintes itens: 

a) I, II. 

b) Apenas I. 

c) Apenas II. 

d) II, III. 

e) Todos os itens estão corretos. 

27 - Atualmente  a segurança do trabalho   regulada por muitas normas  CF     leis  decretos  

portarias, resoluções, instruções técnicas etc.), das quais ganham relevância as Normas 

Regulamentadoras  NR’s) aprovadas pelo Minist rio do Trabalho e Emprego  contidas na Portaria 

GM no 3.214  de   de junho de 197   tamb m conhecidas como a “bíblia” da segurança do trabalho. 

Sobre as normas de segurança no trabalho, assinale a alternativa correta:  

a) Definem Equipamentos de Proteção  ndividual  EP ) e comentam sobre a import ncia dos 

Equipamentos de Proteção Coletiva  EPC) e sua aplicação prática no cotidiano. 

b) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA visa à preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, mediante antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho. 

c) Visam estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condiç es de trabalho  s 

características psicofisiol gicas dos trabalhadores  de modo que se proporcione o má imo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente. 

d) Estabelecem a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte dos empregadores 

e instituições que admitam mais de 10 trabalhadores como empregados, do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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e) Estabelecem a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados  do Programa de 

Controle M dico de  a de Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação 

da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

28 - A Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Sobre as 

competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assinale a alternativa incorreta: 

a) Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de 

vigilância sanitária. 

b) Exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, não podendo delegar essa 

atribuição aos Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

c) Acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais de vigilância sanitária. 

d) Conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação. 

e) Estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, 

desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde. 

29 - De acordo com a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, as infrações sanitárias poderão ser 

punidas com diversas penalidades, assinale a alternativa incorreta: 

a) Multa. 

b) Suspensão de propaganda e publicidade. 

c) Inutilização de produto. 

d) Advertência. 

e) Retratação em veículos de comunicação. 

30 - De acordo com a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, para a imposição da pena e a sua 

graduação, a autoridade sanitária levará em conta: 

a) As características regionais. 
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b) A condição financeira do infrator. 

c) O prejuízo financeiro causado. 

d) A gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública. 

e) O relatório da última inspeção realizada no estabelecimento. 

31 - Conforme previsto na Constituição Federal, compete ao sistema único de saúde, exceto:  

a) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 

b) Executar ações de vigilância socioambiental. 

c) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador. 

d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

e) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 

como bebidas e águas para consumo humano. 

32 - Sobre tratamento de esgoto doméstico, correlacione as colunas a seguir: 

1- Tanque Séptico. 

2- Filtro Anaeróbio. 

3- Sumidouro. 

( ) Reator biológico com esgoto em fluxo ascendente, composto de uma câmara inferior vazia e 

uma câmara superior preenchida de meio filtrante submersos, onde atuam microorganismos 

facultativos e anaeróbios, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. 

( ) Unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos 

por processos de sedimentação, flotação e digestão. 

( ) Poço escavado no solo, destinado à depuração e disposição final do esgoto no nível 

subsuperficial. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
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a) 1 – 2 – 3 

b) 2 – 3 – 1 

c) 2 – 1 – 3 

d) 3 – 1 – 2 

e) 1 – 3 – 2 

33 - Assinale a alternativa correta sobre o Agente etiológico da Doença da Dengue: 

a) É um vírus DNA. Arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae. São 

conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. 

b) É uma bactéria do gênero Flaviterae, pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos 

quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. 

c) É um fungo DNA. Arbofungae do gênero Flavirus, pertencente à família Flavivifundae. São 

conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. 

d) É um vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae. São 

conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. 

e) É uma bactéria do gênero Flaviterae, pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos três 

sorotipos: 1, 2 e 3. 

34 - Assinale a alternativa em que todos são dispostivos de destinação final de esgoto doméstico: 

a) Sumidouro; tanque séptico; filtro anaeróbio. 

b) Sumidouro; vala de infiltração; canteiro de infiltração e evapotranspiração. 

c) Filtro de areia; sumidouro; lodo ativado. 

d) Reator biológico; sumidouro; filtro de areia. 

e) Sumidouro; poço absorvente; tanque séptico. 

35 - Sobre a Dengue, analise as afirmativas a seguir: 
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I - A fonte da infecção e reservatório vertebrado é o ser humano. 

II – Os Vetores são mosquitos do gênero Aedes. A espécie Aedes aegypti é a mais importante na 

transmissão da doença e também pode ser transmissora da febre amarela urbana. 

III - A transmissão se faz pela picada dos mosquitos Aedes aegypti, no ciclo ser humano Aedes 

aegypti ser humano.  

Estão corretos apenas o(s) item(s): 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) I, II. 

c) I, III. 

d) II, III. 

e) II. 

36 - No Artigo 6º da Lei nº 8080/1990, estão descritas as ações que devem ser executadas no campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta: 

a) De vigilância sanitária. 

b) De vigilância epidemiológica. 

c) De saúde do trabalhador. 

d) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

e) De meio ambiente. 

37 - No campo das competências da Vigilância Sanitária e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, analise as afirmativas a seguir: 

I – Compreende-se como campo de abrangência de atividades da Vigilância Sanitária Municipal a 

Orientação e fiscalização da prestação de serviços que se relacionam, direta ou indiretamente com 

a saúde, abrangendo dentre outros, serviços médicos, odontológicos, veterinários, farmacêuticos, 

laboratoriais, clínico-terapêuticos, diagnósticos e de controle de vetores. 
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II - Compreende-se como campo de abrangência de atividades da Vigilância Sanitária Municipal, 

estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, 

metais pesados e outros que envolvam risco à saúde. 

III – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária terá por finalidade institucional promover a 

proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 

dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos e de fronteiras. 

Estão corretos apenas o(s) item(s): 

a) I, II, III. 

b) I, II. 

c) I, III. 

d) II, III. 

e) II. 

38 - São infrações sanitárias, exceto:  

a) Deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose 

transmissível ao homem, de acordo com o que disponham as normas legais ou regulamentares 

vigentes. 

b) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no exercício 

de suas funções. 

c) Expor ou entregar ao consumo humano, sal refinado, moído ou granulado, que contenha 

iodo, substância proibida pelo Ministério da Saúde. 

d) Reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de 

serem nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos 

dietéticos, medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes. 
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e) Industrializar produtos de interesse sanitário sem a assistência de responsável técnico, 

legalmente habilitado. 

39 - No campo das competências da Vigilância Sanitária, assinale a alternativa correta: 

a) A Vigilância Sanitária será exercida no Município, no âmbito de suas atribuições e na 

respectiva circunscrição territorial, pela autoridade municipal, sem prejuízo de eventual ação 

complementar da autoridade estadual ou federal. 

b) A Vigilância Sanitária será sempre exercida pelo Estado, por meio da Diretoria de Vigilância 

Sanitária e será delegada aos municípios conforme necessidade do ente federativo. 

c) A Vigilância Sanitária será sempre exercida pela União, por meio da ANVISA e será 

delegada aos Estados conforme necessidade da Agência. 

d) A Vigilância Sanitária será exercida no Município no âmbito da fiscalização de 

estabelecimentos de alimentos e saneamento. 

e) Estabelecimentos de saúde só poderão ser fiscalizados pela Diretoria de Vigilância Sanitária 

(DIVS). 

40 - As infrações sanitárias serão apuradas no processo administrativo próprio, iniciado com a 

lavratura de auto de infração. O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou no 

local em que for verificada a infração, pela autoridade sanitária que a houver constatado, devendo 

conter:  

a) Descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido. 

b) Fotografia ou documento comprobatório da infração cometida. 

c) Número da notificação preliminar obrigatória emitida. 

d) O número do auto de intimação da obrigação subsistente. 

e) O valor da multa pecuniária que o infrator estará sujeito após julgamento do processo 

administrativo. 

 


