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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

FISCAL DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 14h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Segundo um dicionário, ciência é o “conjunto de conhecimentos exatos e sistemáticos da realidade, decorrente 1 

de estudos, observações [e] experimentos”. Esse processo é trabalhoso e, às vezes, frustrante. Cientistas passam 2 

semanas, meses e até anos observando e realizando experiências. Algumas vezes, eles se deparam com problemas sem 3 

solução, mas em muitos casos seu trabalho traz benefícios para a humanidade. 4 

Uma empresa europeia criou um purificador de água portátil constituído de um tubo de plástico e filtros 5 

avançados. Usando esse purificador, uma pessoa pode evitar doenças causadas por água contaminada. Aparelhos como 6 

esse foram usados após desastres naturais, como o terremoto no Haiti em 2010. 7 

Bem acima da Terra, redes de satélites formam o chamado Sistema de Posicionamento Global (GPS, sigla em 8 

inglês). Inicialmente projetado para fins militares, o GPS ajuda motoristas, pilotos de aeronaves, navegadores e até 9 

caçadores e montanhistas a se orientar. Graças aos cientistas que criaram o GPS, ficou mais fácil chegar a seu destino. 10 

Você usa celular, computador ou internet? A medicina avançada contribuiu para você ter uma saúde melhor? 11 

Você viaja de avião? Nesses casos, você está se beneficiando da ciência. De várias formas, a ciência tem uma influência 12 

positiva na vida de todos nós. 13 

Para expandir seu conhecimento, cientistas modernos estão pesquisando cada vez mais a fundo a natureza e o 14 

Universo. Físicos nucleares investigam o interior do átomo, e astrofísicos tentam entender a origem do Universo, como 15 

que voltando bilhões de anos no tempo. À medida que as pesquisas científicas avançam, conseguindo até mesmo 16 

investigar domínios invisíveis e intocáveis, alguns cientistas acham que, se o Deus da Bíblia existe, eles vão conseguir 17 

encontrá-lo. 18 

Alguns cientistas e filósofos de destaque vão mais além. Eles promovem o que o escritor científico Amir Aczel 19 

chamou de “argumentação científica contra a existência de Deus”. Por exemplo, um físico mundialmente famoso 20 

afirmou que “a ausência de evidências de algum deus que exerça um papel importante no Universo certamente prova 21 

que esse deus não existe”. Outros descrevem as atividades do Deus da Bíblia como “artifícios sobrenaturais” e “mágica”.  22 

 Mas isso gera uma dúvida: o que a ciência aprendeu sobre a natureza é suficiente para se chegar a conclusões 23 

definitivas? Na verdade não. A ciência tem avançado de forma extraordinária, mas diversos cientistas reconhecem que 24 

ainda há muitas coisas desconhecidas e talvez outras impossíveis de saber. Ao falar sobre a natureza, o físico e vencedor 25 

do Prêmio Nobel Steven Weinberg disse: “Nunca saberemos o porquê de tudo.” O professor universitário Martin Rees, 26 

Astrônomo Real da Grã-Bretanha, escreveu: “Talvez haja coisas que os humanos nunca entenderão.” A verdade é que 27 

muito do que existe na natureza, da minúscula célula ao vasto Universo, ainda está além da compreensão da ciência 28 

moderna.  29 

Biólogos não entendem plenamente os processos que ocorrem nas células. Como elas consomem energia, como 30 

produzem proteínas e como se dividem são dúvidas para as quais a ciência ainda não tem todas as respostas. 31 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS - PI 
 

 CARGO: FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA                                                                        Página 4 / 10 
 

A gravidade nos afeta em cada segundo de nossa vida. Mesmo assim, de certa forma ela continua um mistério 32 

para os físicos. Eles não entendem completamente como a gravidade puxa você para baixo quando você pula ou como 33 

ela mantém a Lua orbitando a Terra. 34 

Cosmologistas calculam que uns 95% dos elementos que compõem o Universo são invisíveis e indetectáveis 35 

por instrumentos científicos. Eles dividem esses elementos em duas categorias: matéria escura e energia escura. Ainda 36 

não se conhece a natureza deles. 37 

Existem outras coisas desconhecidas que confundem os cientistas. O que isso indica? Um conhecido escritor 38 

científico escreveu: “Nossa ignorância ultrapassa muito nosso conhecimento. Para mim, uma vida dedicada à ciência 39 

não deve levar a uma atitude de certeza absoluta, mas a uma profunda admiração e a um desejo de investigar mais.”40 
 
FONTE: https://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/wp20150601/impacto-ciencia-sua-vida/ 
 
 

01) É comprovável no texto a afirmação. 
 

(A) A massificação do conhecimento, proporcionada pelo 
avanço da ciência, tem levado o homem a aprofundar o 
seu autoconhecimento. 

(B) O avanço tecnológico propicia ao ser humano uma 
melhor qualidade de vida, devolvendo-lhe a 
espiritualidade. 

(C) O trabalho científico busca comprovar as verdades de 
natureza mística associada à existência de um Deus. 

(D) A ciência tem por objetivo a busca do desvendamento 
de um mundo desconhecido, através de ações de caráter 
objetivo voltado para a essência das coisas. 

 

02) Quanto à linguagem usada no texto, é correto afirmar: 
 

(A) Algumas marcas da oralidade da língua podem ser 
detectadas no contexto, sobretudo nas marcas de 
interação com o leitor. 

(B) A presença de termos específicos, próprios da área 
técnico-científica, constitui marca registrada no 
discurso do locutor, ao discorrer sobre o progresso da 
ciência. 

(C) Um dos recursos de natureza linguística de uso 
frequente pelo enunciador na apresentação de seu ponto 
de vista é através do predomínio de expressões 
ressignificadas. 

(D) É essencialmente instrucional, pois indica, utilizando 
uma linguagem simples e objetiva, como se deve 
proceder em relação ao que deve ser feito sobre a 
questão em pauta. 

 

03) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples “criou” (L.5) e a composta em 

 

(A) tinha criado. 

(B) teria criado. 

(C) tem criado. 

(D) terá criado. 
 

04) Exerce a mesma função sintática de “coisas” (L.38) o 
termo transcrito em 

 

(A) “Bem acima da Terra” (L.8). 

(B) “verdade” (L.27). 

(C) “processos” (L.30). 

(D)  “proteínas” (L.31). 
 

05) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está 
expressa na alternativa 

 

(A) O termo “de água” (L.5) é paciente da ação nominal 
expressa por  “purificador” (L.5). 

(B) “mais” (L.10) modifica “fácil” (L.10) quantificando o 
estado por ela expresso. 

(C) “se” (L.37) é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “Existem” (L.38) pode ser substituída pela forma 
verbal “há” sem mudança da função sintática de 
“coisas” (L.38). 

 

06)  “Usando esse purificador, uma pessoa pode evitar 
doenças causadas por água contaminada.” (L.6). 
No período acima, 

 

(A) evidencia-se uma conformidade. 

(B) há uma concessão. 

(C) determina-se uma causa. 

(D) estabelece-se uma condição. 
 

07) Exerce a mesma função sintática de “sem solução” 
(L.3/4) a expressão 

 

(A) “trabalhoso” (L.2). 
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(B) “para a humanidade” (L.4). 

(C) “de nossa vida” (L.32). 

(D) “à ciência” (L.39). 
 

08) Ocorre predicado verbal em  
 

(A) “ciência é o “conjunto de conhecimentos exatos” (L.1). 

(B) “Aparelhos como esse foram usados após desastres 
naturais” (L.6/7). 

(C) “a ciência aprendeu sobre a natureza é suficiente” 
(L.23). 

(D) “uns 95% dos elementos (...) são invisíveis” (L.35). 
 

09) A oração “À medida que as pesquisas científicas 
avançam” (L.16), em relação à declaração principal do 
período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 
 

10)  
 

I. “mas em muitos casos seu trabalho traz benefícios 
para a humanidade.” (L.4). 

II. “Mesmo assim, de certa forma ela continua um 
mistério para os físicos.” (L.32/33). 

 
Os operadores argumentativos em negrito, nos fragmentos 
em destaque, estabelecem, respectivamente, as relações de  
 

(A) conclusão e adição. 

(B) explicação e oposição. 

(C) alternância e acréscimo. 

(D) ressalva e concessão. 
 

11) Com relação aos elementos linguísticos que compõem 
o texto, pode-se afirmar 

 

(A) “ao falar”, em “Ao falar sobre a natureza,” (L.25) , pode 
ser substituído por  mesmo falando, ficando preservada  
a coerência textual. 

(B) “a”, em “mas a uma profunda admiração” (L.40) e  “a”, 
em “a gravidade puxa você” (L.33) pertencem à mesma 
classe gramatical. 

(C) O modalizador do discurso “de certa forma” (L.32) 
atenua a abrangência da afirmação.  

(D) O termo “em cada segundo de nossa vida” (L.32) 
completa o sentido do verbo. 

12) Exprime ideia de modo a palavra  
 

(A) “como”, em “como esse foram usados” (L.6/7). 

(B) “cada vez mais” (L.14). 

(C) “ainda”, em “ainda está além da compreensão da 
ciência moderna” (L.28/29). 

(D) “como”, em “como a gravidade puxa você para baixo” 
(L.33). 

 

13)  
 

“Eles promovem o que o escritor científico Amir Aczel 
chamou de “argumentação científica contra a existência de 
Deus”.” (L.19/20). 

 
Na frase em evidência 
 

(A) “o” e “o” pertencem à mesma classe de palavras. 

(B) “argumentação” exerce função sintática de predicativo 
do objeto. 

(C) “Deus”, de acordo com os postulados da gramática 
padrão enquadra-se no conceito de  substantivo 
abstrato. 

(D) “contra”, classifica-se como preposição e introduz um 
termo que complementa o verbo “chamar”. 

 

14) A forma verbal “haja” (L.27) indica uma ação 
 

(A) hipotética. 

(B) concluída. 

(C) habitual. 

(D) momentânea. 
 

15) Na expressão “da Bíblia” (L.22), a ideia expressa pela 
preposição “de”, que aparece na contração “da”, 
indica 

 

(A) modo. 

(B) origem. 

(C) finalidade. 

(D) posse. 
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16)  Programas que expandem a capacidade do Browser 
em recursos específicos, permitindo, por exemplo, que 
você toque arquivos de som ou veja filmes em vídeos 
dentro do site, são denominados de: 

 

(A) Extensões. 

(B) Atualizações. 

(C) Plug-ins. 

(D) Sharewares. 
 

17) Códigos maliciosos são programas especificamente 
desenvolvidos para executar ações danosas e 
atividades maliciosas em um computador. O Spyware 
é: 

 

(A) Um tipo específico de vírus de script, escrito em 
linguagem de macro, que tenta infectar arquivos 
manipulados por aplicativos que utilizam esta 
linguagem como, por exemplo, os que compõe o 
Microsoft Office. 

(B) Um programa projetado para monitorar as atividades de 
um sistema e enviar as informações coletadas para 
terceiros. 

(C) Um programa que permite o retorno de um invasor a 
um computador comprometido, por meio da inclusão 
de serviços criados ou modificados para este fim. 

(D) Um tipo específico de vírus com a finalidade de 
esconder atividades e informações, como arquivos, 
diretórios, processos, chaves de registro, conexões de 
rede. 

 

18) No Microsoft Word, é possível salvar um documento 
com as seguintes extensões, exceto: 

 

(A) .dot 

(B) .rtf 
(C) .html 

(D) .csv  
 

19) No Microsoft Excel os operadores especificam o tipo 
de cálculo que se deseja efetuar nos elementos de uma 
fórmula. Nas alternativas abaixo, assinale àquela que 
contém um operador aritmético e um operador de 
comparação, respectivamente: 

 

(A) ^ e < > 

(B) / e & 

(C) * e # 

(D) $ e = 
 

20) No Microsoft Windows, o que ocorre ao 
pressionarmos simultaneamente as teclas Alt e Tab? 

 

(A) Seleciona todos os itens da Área de Trabalho. 

(B) Aciona o Menu Iniciar. 

(C) Abre a Pesquisa do Windows. 

(D) Permite a alternância das janelas na área de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) é uma autarquia sob regime especial, 
vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no 
Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e 
atuação em todo território nacional. 
A natureza de autarquia especial conferida à Agência 
não é caracterizada por: 

 

(A) Centralização política. 

(B) Independência administrativa.  

(C) Estabilidade de seus dirigentes.   

(D) Autonomia financeira. 
 

22) Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) coordenar o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária. 
Sobre a atuação da ANVISA, é incorreto afirmar que: 

 

(A) A Agência não poderá delegar aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios a execução de nenhuma das 
atribuições que lhe são próprias. 

(B) A Agência poderá assessorar, complementar ou 
suplementar as ações estaduais, municipais e do 
Distrito Federal para o exercício do controle sanitário. 

(C) As atividades de vigilância epidemiológica e de 
controle de vetores relativas a portos, aeroportos e 
fronteiras, serão executadas pela Agência, sob 
orientação técnica e normativa do Ministério da Saúde. 

(D) Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e 
serviços que envolvam risco à saúde pública. 

 

23) A Lei 8080/90 descreve algumas competências da 
vigilância sanitária. 

 
De acordo com a referida Lei, entende-se por vigilância 
sanitária 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, e uma de suas abrangências é: 
 

(A) Participação, no âmbito de competência do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho. 

(B) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

(C) Controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

(D) Detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos 

 

24)  Conforme as disposições da Lei 8080/90, a 
elaboração de normas para regular as atividades de 
serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 
relevância pública é atribuição: 

 

(A) exclusiva da União. 

(B) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

(C) exclusiva dos Estados. 

(D) exclusiva do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

25) A Lei 8080/90 estabelece que serão criadas comissões 
intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao 
Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos 
Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
A articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais não abrangerá as seguintes 
atividades: 

 

(A) Ciência e tecnologia 

(B) Saneamento e meio ambiente. 

(C) Alimentação e nutrição. 

(D) Esporte e Lazer. 
 

26) Em relação ao controle integrado de pragas, analise as 
afirmativas abaixo: 

 
I. É caracterizado como sendo um sistema que 

incorpora ações preventivas e corretivas sobre o 
ambiente urbano, ações estas destinadas a impedir 
que os vetores e as pragas urbanas possam gerar 
problemas significativos. 

II. O Controle Integrado de Pragas visa minimizar o uso 
abusivo e indiscriminado de praguicidas. É uma 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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seleção de métodos de controle e o desenvolvimento 
de critérios que garantam resultados favoráveis sob 
o ponto de vista higiênico, ecológico e econômico. 

III. O Manejo Integrado de Pragas é uma filosofia muito 
utilizada no controle de pragas agrícolas mas 
encontra grande dificuldade em ser utilizado com 
sucesso em áreas urbanas. 

 
O número de afirmativas incorretas corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 
 

27) São medidas eficazes para o controle e prevenção de 
acidentes com artrópodes, exceto: 

 

(A) Manter caixas de gordura bem vedadas para não atrair 
baratas, que são alimento para as aranhas. 

(B) Vedar soleiras de portas com saquinhos de areia ou 
friso de borracha, colocar telas nas janelas, vedar ralos 
de pia, de tanque e de chão com tela ou válvula 
apropriada. 

(C) Manter limpos quintais, jardins e terrenos baldios e 
forros de telhados, não acumulando entulho como 
tijolos, telhas, madeiras e lixo doméstico 

(D) Colocar o lixo em sacos plásticos, que devem ser 
mantidos abertos em lixeiras sem tampa.  

 

28) As zoonoses estão incluídas entre as doenças de 
interesse para a saúde pública. Sobre este grupo de 
doenças, analise as características de três zoonoses 
apresentadas abaixo: 

 
I. Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal 

fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido 
a ocorrência de casos humanos e a infecção em cães 
tem sido mais prevalente que no homem. 

II. Antropozoonose transmitida ao homem pela 
inoculação do vírus presente na saliva e secreções do 
animal infectado, principalmente pela mordedura e 
lambedura. Caracteriza-se como uma encefalite 
progressiva e aguda que apresenta letalidade de 
aproximadamente 100%. 

III. É uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade 
variável, que pode cursar com formas leves e atípicas 
até formas graves com elevada taxa de letalidade. No 
Brasil, é a riquetsiose mais prevalente e reconhecida. 

 
Não está descrita acima característica da seguinte zoonose: 

 

(A) Toxoplasmose. 

(B) Raiva. 

(C) Leishmaniose. 

(D) Febre maculosa. 
 

29) As doenças transmitidas por roedores podem ser muito 
graves e levar a morte. A transmissão de algumas 
destas doenças ocorre através do contato direto ou 
indireto do homem com as fezes e urina desses 
animais. 
São exemplos destas doenças: 

 

(A) Donovanose e Tracoma. 

(B) Filaríase e Botulismo. 

(C) Doença de Chagas e Toxoplasmose. 

(D) Hantavirose e Leptospirose. 
 

30) A ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos 
(DTA) vem aumentando de modo significativo em 
nível mundial. Vários são os fatores que contribuem 
para a emergência dessas doenças e entre eles se 
encontra o seguinte: 

 

(A) Diminuição das populações. 

(B) Existência de grupos populacionais vulneráveis ou 
mais expostos. 

(C) Processo de urbanização ordenado. 

(D) Baixa necessidade de produção de alimentos. 
 

31) Em relação aos aspectos gerais das Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTA), é incorreto 
afirmar que: 

 

(A) A incidência varia de acordo com diversos aspectos: 
educação, condições socioeconômicas, saneamento, 
fatores ambientais, culturais e outros. 

(B) A suscetibilidade é geral. Certos grupos como crianças, 
idosos, imunodeprimidos (indivíduos com aids, 
neoplasias, transplantados), pessoas com acloridria 
gástrica, têm suscetibilidade aumentada. 

(C) Presume-se baixa morbidade, entretanto como poucas 
DTA estão incluídas no Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica, não se conhece sua magnitude. 

(D) A sobrevivência e a multiplicação de um agente 
etiológico nos alimentos dependem de seus 
mecanismos de defesa e das condições do meio, 
expressas principalmente pelos níveis de oxigenação, 
pH e temperatura, variável de acordo com cada 
alimento. 
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32) O sistema de tratamento da água das piscinas em uso 
deverá manter a qualidade físico-química e 
bacteriológica da água. 
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo como 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 
( ) A limpidez da água deve ser tal que permita a 
perfeita visibilidade da parte mais profunda do tanque. 
( ) O tratamento químico da água dos tanques das 
piscinas deve ser feito por meio da limpeza física da água, 
com a remoção de sujeira visível (filtração, aspiração, 
peneiramento e escovação). 
( ) A desinfecção da água deverá ser feita com o 
emprego de cloro ou seus compostos. 
 
A sequência correta corresponde a: 
 

(A) V   V   V. 

(B) F   F   F. 

(C) F   V   F. 

(D) V   F   V. 
 

33)  Em relação à Vigilância em Saúde, é incorreto afirmar 
que: 

 

(A) Constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, 
consolidação, análise e disseminação de dados sobre 
eventos relacionados à saúde. 

(B) Visa o planejamento e a implementação de medidas de 
saúde pública para a proteção da saúde da população, a 
prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, mas 
não possui enfoque na promoção da saúde. 

(C) São coordenadas com as demais ações e serviços 
desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde 
(SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde 
da população. 

(D) Abrangem toda a população brasileira e envolvem 
práticas e processos de trabalho voltados pra a detecção 
oportuna e adoção de medidas adequadas para a 
resposta às emergências de saúde pública 

 

34) Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
vigilância em saúde no âmbito da União, cabendo à 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a 
coordenação do Sistema Nacional de Vigilância em 
Saúde. 
Não compete à Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS/MS): 

 

(A) Monitoramento da execução das ações descentralizadas 
no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

(B) Desenvolvimento de estratégias e implementação de 
ações de educação, comunicação e mobilização social 
referentes à Vigilância em Saúde. 

(C) Provimento de imunobiológicos definidos pelo 
Programa Nacional de Imunizações. 

(D) Ações de vigilância, prevenção e controle das doenças 
transmissíveis. 

 

35) Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) é definida como uma situação que 
demande o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública nas situações epidemiológicas (surtos e 
epidemias) que, exceto: 

 

(A) Representem a reintrodução de doença erradicada. 

(B) Extrapolem a capacidade de resposta da direção 
estadual do Sistema Único de Saúde. 

(C) Apresentem risco de disseminação internacional. 

(D) Sejam produzidos por agentes infecciosos inesperados. 
 

36) As amostras grátis de medicamentos, apesar de 
ajudarem alguns pacientes no tratamento de suas 
doenças, são uma das estratégias de publicidade 
utilizadas pelas empresas para divulgarem seus 
produtos. Por isso, também existem regras para a sua 
produção e distribuição. (Anvisa) 

 
Sobre estas regras, é incorreto afirmar que: 
 

(A) A fabricação das amostras grátis deve ser idêntica à dos 
medicamentos originais, garantindo a mesma 
qualidade, segurança e eficácia. 

(B) As embalagens das amostras grátis não podem veicular 
designações, símbolos, figuras, imagens, desenhos, 
slogans e quaisquer argumentos de cunho publicitário, 
exceto aqueles já aprovados pela Anvisa para constar 
na embalagem do medicamento original. 

(C) As amostras podem ser comercializadas desde que o 
preço seja bem inferior ao original, devendo ser 
entregues ao paciente pelo profissional médico ou 
dentista, no consultório, ou na farmácia do hospital, 
após a consulta. 

(D) A rotulagem da amostra grátis deve ser idêntica à do 
medicamento que a originou, da mesma forma que a 
sua bula. Contudo, algumas informações adicionais 
devem ser inseridas em seus rótulos, como as 
expressões: “AMOSTRA GRÁTIS’’, “VENDA 
PROIBIDA” e “USO SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA’’, em substituição à expressão “VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA”. 
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37) O Fiscal de Vigilância Sanitária é um importante ator 
na inspeção e controle dos alimentos oferecidos em 
serviços de alimentação. 
Em relação às matérias-primas, ingredientes e 
embalagens em serviços de alimentação, é incorreto 
afirmar que: 

 

(A) A recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das 
embalagens deve ser realizada em área protegida e 
limpa. Devem ser adotadas medidas para evitar que 
esses insumos contaminem o alimento preparado. 

(B) Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das 
embalagens reprovados ou com prazos de validade 
vencidos devem ser devolvidos ao fornecedor em até 
30 dias. 

(C) As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens 
devem ser armazenados em local limpo e organizado, 
de forma a garantir proteção contra contaminantes. 
Devem estar adequadamente acondicionados e 
identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o 
prazo de validade. 

(D) As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens 
devem ser armazenados sobre paletes, estrados e ou 
prateleiras, respeitando-se o espaçamento mínimo 
necessário para garantir adequada ventilação, limpeza 
e, quando for o caso, desinfecção do local. 

 

38) Nos serviços de alimentação, são regras estabelecidas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que 
devem ser observadas na preparação dos alimentos, 
exceto: 

 

(A) Os alimentos submetidos ao descongelamento e que 
não forem imediatamente utilizados, devem ser 
recongelados. 

(B) processo de resfriamento de um alimento preparado 
deve ser realizado de forma a minimizar o risco de 
contaminação cruzada e a permanência do mesmo em 
temperaturas que favoreçam a multiplicação 
microbiana. 

(C) Caso o alimento preparado seja armazenado sob 
refrigeração ou congelamento deve-se apor no 
invólucro do mesmo, no mínimo, as seguintes 
informações: designação, data de preparo e prazo de 
validade. 

(D) Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos 
alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das 
embalagens primárias das matérias-primas e dos 
ingredientes, minimizando o risco de contaminação. 

 

39) Os rejeitos radioativos devem ser segregados de 
acordo com o radionuclídeo ou natureza da radiação, 
estado físico, concentração e taxa de exposição. 

 
Este grupo de resíduos é classificado como sendo do grupo: 
 

(A) D. 

(B) C. 

(C) B. 

(D) A. 
 

40) Analise os conceitos abaixo, relacionados aos 
Resíduos de Serviços de Saúde: 

 
I. Segregação: Ato de embalar os resíduos segregados 

em sacos ou recipientes que evitem vazamentos, e 
quando couber, sejam resistentes às ações de 
punctura, ruptura e tombamento, e que sejam 
adequados física e quimicamente ao conteúdo 
acondicionado. 

II. Abrigo temporário: ambiente no qual ocorre o 
armazenamento externo dos coletores de resíduos 

III. Transporte externo: traslado dos resíduos dos pontos 
de geração até o abrigo temporário ou o abrigo 
externo. 

 
O número de conceitos corretos corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Um. 

(C) Dois. 

(D) Três. 
 
 
 


