ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

Auditor Fiscal de Vig.Sanitária
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão
de Respostas.
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual
for a forma.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,
nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas
pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções
para seu preenchimento e assinale no local indicado.
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/01/2013, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou
a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 13 DE JANEIRO DE 2013

PARTE I – AUDITOR FISCAL DE VIG.SANITÁRIA
01 - “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências”.
Esse texto se refere a:
A) Lei Orgânica da Saúde, 8.080/90.
B) Lei dos Conselhos de Saúde, 8.142/90.
C) Lei que Cria as Conferências Nacionais de Saúde,
7.498/86.
D) Lei Orgânica da Saúde, 8.142/90.
E) Lei Orgânica da Saúde, 8.080/86.
02 - Qual Conferência Nacional de Saúde representou o
marco da Reforma Sanitária Brasileira?
A) 2ª Conferência Nacional de Saúde
B) 4ª Conferência Nacional de Saúde
C) 8ª Conferência Nacional de Saúde
D) 10ª Conferência Nacional de Saúde
E) 14ª Conferência Nacional de Saúde
03 - Assinale aquele que não se refere a um dos princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS):
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência.
B) Centralização político-administrativa, em todas as
esferas de governo.
C) Integralidade de assistência, entendida como um
conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema.
D) Preservação da autonomia das pessoas na defesa
de sua integridade física e moral.
E) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie.
04 - “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”. Este texto se
refere ao:
A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988.
B) Artigo 197 da Constituição Federal de 1988.
C) Artigo 200 da Constituição Federal de 1988.
D) Artigo 201 da Constituição Federal de 1988.
E) Artigo 196 da Constituição Federal de 1988.
05 - Qual a Lei que define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e dá outras providências?
A) Lei 8.142/90
B) Lei 7.498/86
C) Lei 10.480/00
D) Lei 9.782/99
E) Lei 11.080/04

06 - Qual das seguintes doenças pode levar a morte se ingeridos
alimentos contaminados com a bactéria responsável pela
mesma?
A) Hepatite B
B) Botulismo
C) Malária
D) Esquistossomose
E) Carbúnculo
07 - As Normas Regulamentadoras (NR) são responsáveis pela
segurança do trabalhador. Assinale qual a Norma que tem por
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em
geral.
A) NR 20
B) NR 32
C) NR 15
D) NR 29
E) NR 30
08 - Qual a Norma Regulamentadora (NR) que se refere à
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que por
sua vez tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador:
A) NR 05
B) NR 15
C) NR 18
D) NR 25
E) NR 16
09 - Assinale a alternativa na qual o nível de atenção à saúde
está relacionado à unidade de saúde de forma correta:
A) Alta complexidade – Posto de saúde
B) Média complexidade – Posto de saúde
C) Alta complexidade - Serviço de Atendimento Móvel
às Urgências
D) Nível intermediário - Unidades de Pronto
Atendimento 24 horas
E) Atenção primária - Hospitais
10 - Assinale a alternativa na qual a Sigla do Sistema de
Informação está incorreta em relação ao seu significado:
A) SINASC = Sistema de Informação de Nascidos Vivos
B) SINAN = Sistema de Informação de Agravos de
Notificação
C) SIM = Sistema de Informação Materna
D) SISVAN = Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional
E) SIA-SUS = Sistema de Informação Ambulatorial
11 - Qual a Norma Operacional Básica (NOB) que cria a AIH
(Autorização de Internação Hospitalar) e o SIH (Sistema de
Informação Hospitalar)?
A) NOB 1996
B) NOB 1993
C) NOB 1991
D) NOB 2000
E) NOAS 2001

12 - Em relação ao Pacto Pela Saúde assinale a alternativa
incorreta?
A) Tem o objetivo de promover inovações nos
processos e instrumentos de gestão.
B) Sua implementação se dá por meio da adesão de
municípios, estados e União ao Termo de
Compromisso de Gestão (TCG), que é renovado
anualmente.
C) Substitui os anteriores processos de habilitação e
estabelece metas e compromissos para cada ente
da federação.
D) As transferências dos recursos também foram
modificadas, passando a ser divididas em seis
grandes blocos de financiamento (Atenção,
Básica, Média e Alta Complexidade da
Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência
Farmacêutica, Gestão do SUS e Investimentos em
Saúde).
E) É um conjunto de reformas institucionais pactuado
entre duas esferas de gestão (União e municípios)
fortalecendo o processo de municipalização do
Sistema Único de Saúde.
13 - O Pacto pela Vida reforça no Sistema Único de Saúde
(SUS), o movimento da gestão pública por resultados,
estabelece um conjunto de compromissos sanitários
considerados prioritários. São ações do Pacto Pela Vida,
exceto?
A) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
B) Redução da mortalidade infantil e materna.
C) Fortalecimento da capacidade de resposta às
doenças emergentes e endemias, com ênfase na
dengue, hanseníase, tuberculose,
malária,
influenza, hepatite, AIDS.
D) Saúde mental.
E) Regulação da atenção à saúde e regulação
assistencial.
14 - Assinale aquela que não se refere a uma forma de
prevenção da esquistossomose?
A) Tratamento das pessoas doentes
B) Combate aos caramujos
C) Profilaxia para moradores de áreas ribeirinhas
D) Campanhas educativas
E) Evitar contato com águas de enchentes
15 - Qual das seguintes doenças é de notificação
compulsória?
A) Câncer
B) Pênfigo
C) Vitiligo
D) Insuficiência cardíaca
E) Leishmaniose Tegumentar Americana
16 - Qual das seguintes doenças pode ser transmitida
através da urina do rato e como ocorre sua transmissão,
respectivamente?
A) Malária – através do sangue e secreções
contaminadas
B) Cólera – através da pele
C) Leptospirose – através da pele
D) Febre amarela – através do sangue
E) Doença de Chagas – através do sangue

17 - Qual dos agentes infecciosos é causador da
Criptococose?
A) Bactérias
B) Vírus
C) Parasitas
D) Fungos
E) Protozoários
18 - Qual das seguintes doenças não se previne através de
vacinação?
A) Febre amarela
B) Sarampo
C) Rubéola
D) Malária
E) Rotavirose
19 - “Doenças que devem ser notificadas de forma
obrigatória às autoridades sanitárias sempre que ocorrem”.
Esta definição corresponde às:
A) Doenças de evolução lenta
B) Doenças de notificação compulsória
C) Doenças de evolução rápida
D) Doenças infecciosas
E) Doenças neurológicas
20 - Os indicadores de saúde auxiliam as autoridades
sanitárias na tomada de decisões e devem ser
acompanhados por todos os gestores de cada esfera de
governo. Qual dos seguintes é um indicador de
morbidade?
A) Taxa de crescimento da população
B) Taxa de mortalidade por AIDS
C) Taxa de incidência de Dengue
D) Taxa bruta de natalidade
E) Mortalidade proporcional por idade
21 - Assinale aquele que se refere a um indicador
demográfico:
A) Taxa de mortalidade perinatal
B) Taxa de mortalidade materna
C) Mortalidade proporcional por grupos de causas
D) Razão de sexos
E) Incidência de hepatite B
22 - “É uma doença fatal que ataca o sistema nervoso
central. É a Encefalopatia Espongiforme Transmissível
mais comum. As manifestações clínicas, geralmente são
caracterizadas por demência rapidamente progressiva, que
logo se torna associada com distúrbios de marcha,
deterioração visual, tremores musculares e uma variedade
de outros sinais e sintomas neurológicos. A pessoa afetada
encontra-se comumente muda e imóvel na fase terminal e,
na maioria dos casos, o óbito ocorre dentro de poucos
meses após o aparecimento dos sintomas. É
invariavelmente fatal não existindo tratamento”. A qual
doença o texto se refere?
A) Doença de Charcot-Marie-Tooth
B) Doença de Parkinson
C) Doença de Creutzfeldt-Jakob
D) Doença de Alzheimer
E) Síndrome de Wilson

23 - São fatores de risco para a Sífilis, exceto:
A) Uso de drogas injetáveis
B) Sexo sem preservativo
C) Transfusão sanguínea
D) Bebês de mães que não realizam pré-natal
E) Compartilhar fômites
24 - Assinale aquele que representa um parasita
responsável por doença de transmissão alimentar:
A) Escherichia coli
B) Cryptosporidium parvum
C) Salmonella
D) Shigella
E) Noravírus
25 - Como são chamados os cupins, baratas, formigas,
ratos, pombos, abelhas, pernilongos, moscas e até
escorpiões, que se adaptaram a viver junto ao ser humano,
independente de sua vontade e que podem provocar
doenças?
A) Animais Sinantrópicos
B) Animais Oportunistas
C) InsetosAdaptados
D) Insetos Botrópicos
E) Insetos Ofídicos
26 - Qual dos gêneros de bactérias tem sido mais
comumente isolados de amostras de água poluída por fezes
e foi escolhido como parâmetro na avaliação
bacteriológica de fontes de abastecimento?
A) Staphylococcus aureus
B) Enterobacter
C) Klebsiella
D) Escherichia coli
E) Serratia
27 - A Vigilância Sanitária é responsável pelo controle dos
fatores de risco à população. Qual dos riscos relacionados
a seguir não se refere a um risco ambiental, de acordo com
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)?
A) Poluição do ar
B) Poluição do solo
C) Poluição de recursos hídricos
D) Transporte de produtos perigosos
E) Radiações ionizantes
28 - São riscos ergonômicos que o trabalhador pode estar
exposto, exceto:
A) Transporte manual de peso
B) Ritmo excessivo de trabalho
C) Materiais cortantes
D) Postura inadequada de trabalho
E) Trabalho em turnos

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Inserto entre o 16º e o 18º, o século XVII
permanece em meia-luz, quase apagado, nos fastos do Rio
de Janeiro, sem que sobre esse período se detenha a
atenção dos historiadores, sem que o distingam os que se
deixam fascinar pelos aspectos brilhantes da história.
(Vivaldo Coaracy in Rio de Janeiro)
29 - Das afirmações seguintes:
I- De acordo com o texto, o século XVII foi importante,
culturalmente, para o Rio de Janeiro.
II- O vocábulo ou expressão que pode substituir sem
alteração de sentido a palavra “fastos” é “anais”.
III- A expressão “quase apagada” retifica a palavra “meialuz”.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item II está correto.
D) Todos estão corretos
E) Todos estão incorretos
30 - Infere-se do texto que:
A) Os historiadores desgostaram imensamente do
século XVII.
B) O século XVI teve importância igual a do século
XVIII.
C) A história do Rio de Janeiro está farta de coisas
interessantes.
D) Os historiadores apreciam mais o século XVII do
que os século XVI e XVIII.
E) Os mais belos momentos da história seduzem
algumas pessoas.
A questão 31 refere-se a tira seguinte:

31 - Das afirmações seguintes:
I- O termo “isto”, escolhido por Hagar para fazer
referência à comida, revela a reação da personagem em
relação ao que vê na mesa.
II- A resposta dada por Helga a Hagar, não contribui para a
confirmação do caráter “anônimo” da refeição.
III- Helga e Hagar utilizam apenas 02 pronomes para fazer
referência à comida não identificada e às sobras.
A) Apenas o item I está correto.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens I e III.
D) Estão corretos os itens II e III.
E) Todos estão incorretos.

32 - Assinale o item em que todos os vocábulos estão
grafados corretamente:
A) gengiva – lanujem – urtiga – cúpula
B) buliçoso – cobiça – desinteria – arrepiar
C) ponteagudo – nódoa – goela – vertigem
D) exaurir – crioulo – aborígine – herege
E) propensão – ultraje – oscilar – concesão

39 - A regência verbal está incorreta em:
A) Leila agradou-se muito do rapaz.
B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante.
C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos
ajude.
D) Pedro ajudava ao pai na roça.
E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse.

33 - O hífen foi incorretamente empregado em um
vocábulo de item:
A) vice-presidente / super-requintado
B) circum-murado / ex-diretor
C) pan-americano / micro-onda
D) neo-helênico / sub-humano
E) super-homem / anti-religioso

40 - Identifique a figura de linguagem utilizada na tira
seguinte para produzir o efeito de humor:

34 - Assinale o item cujo elemento mórfico destacado na
palavra classifica-se de forma incorreta.
A) incerteza – radical
B) inquieta – vogal temática
C) tecnocracia – vogal de ligação
D) estabelecesse – desinência número pessoal
E) irrealidade – sufixo
35 - Identifique a alternativa em que ocorre objeto direto
pleonástico:
A) Seus cavalos, ela os montava em pelo.
B) Tia Mirtes já não sentia dor nem cansaço.
C) Amava-a tanto como a nós.
D) Sobram-lhe qualidades e recursos.
E) Responderei à carta de Lúcia.
36 - Nas frases “Rapaz impulsivo, Mário não se conteve” e
“A sensibilidade existe e está a serviço da harmonia”, a
função sintática dos termos destacados é:
A) vocativo e complemento nominal
B) aposto e objeto indireto
C) aposto e complemento nominal.
D) aposto e objeto direto
E) vocativo e objeto indireto
37 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva
explicativa em:
A) Pedra que rola não cria limo.
B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir.
C) Parece que a situação melhorou.
D) Não sou quem você pensa.
E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria.
38 - O acento indicador de crase foi usado de forma
incorreta em:
A) Ninguém é insensível à dor.
B) Admirei os quadros à óleo.
C) Não irás àquela festa.
D) Avançamos rente à parede.
E) Apresentei-me à diretora.

A)
B)
C)
D)
E)

onomatopeia
metonímia
catacrese
sinestesia
paronomásia

