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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar
e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (quatro horas).
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após
decorridas 2h (duas horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I (Para as questões de 01 a 07)

A história do pescador
"Fala sério..." Ninguém disse isso enquanto José Salvador Alvarenga narrava seu
drama, mas certamente pensou. Mais de um ano perdido no Oceano Pacífico, num barco à deriva,
alimentando-se de pássaros e tartarugas. Difícil de acreditar. "Eu não sabia a hora, o dia. Sabia
apenas se era dia ou noite", disse Alvarenga, de 37 anos e natural de El Salvador, ao jornal britânico
The Daily Telegraph. "Eu não via terra. Puro oceano." Na semana passada, quando esse misterioso
homem apareceu do nada nas Ilhas Marshall - micropaís da Micronésia formado por atóis e
ocupado por apenas 70 mil pessoas -, muitos ficaram de boca aberta. Sua odisseia mais parecia
fruto da imaginação que realidade, apesar das precárias condições físicas de seu protagonista. Aos
poucos, ele oferecia preciosos detalhes e conquistava os incrédulos ouvintes. Sim, José Salvador
Alvarenga jurava ter passado 13 meses no Pacífico - e estava pronto para contar sua história.
(...)
(Revista Época - nº 819, de 10 de fevereiro de 2014. Personagem da Semana. JOSÉ
SALVADOR ALVARENGA. p. 14)
01. A maneira como a linguagem é utilizada nas mais diferentes situações de comunicação auxilia-nos a
produzir os sentidos sobre o que dizemos. No trecho acima, com o título do texto A história do
pescador e a frase inicial "Fala sério..." o próprio autor
a) defende a veracidade dos fatos a serem apresentados.
b) pretende colocar-se em situação de neutralidade quanto aos fatos apresentados.
c) tem a intenção de explorar aspectos relacionados à veracidade dos fatos apresentados.
d) coloca-se definitivamente contrário aos fatos apresentados.
e) não revela a sua opinião sobre os fatos a serem apresentados.
02 . No trecho, temos a recorrência de uso de aspas para
a) ressaltar falas ou citações de outros que não o próprio autor do texto.
b) marcar o posicionamento do que é narrado.
c) divergir sobre o que é exposto no texto.
d) mostrar que as palavras entre aspas estão escritas de forma incorreta.
e) indicar que as expressões entre aspas podem não ser muito conhecidas dos leitores.
03. A frase Aos poucos, ele oferecia preciosos detalhes e conquistava os incrédulos ouvintes. Revela
a) que o pescador narra os detalhes sobre aquilo que viveu no mar de forma vaga e imprecisa.
b) que houve uma mudança na postura das pessoas em relação a acreditar ou não naquilo que o
pescador dizia.
c) que as pessoas jamais acreditariam em uma história de pescador perdido no mar.
d) que conquistar a credibilidade das pessoas nem sempre é possível.
e) que as pessoas jamais acreditariam numa história daquelas, mesmo que fosse narrada com
muitos detalhes.
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04. Na frase: Sua odisseia mais parecia fruto da imaginação que realidade, vemos estabelecida entre
Sua odisseia mais parecia fruto da imaginação e que realidade uma relação de
a) causa.
b) condição.
c) explicação.
d) consequência.
e) comparação.
05. No segmento frasal condições físicas, a palavra físicas qualifica condições, que aparece em
primeiro lugar. Considerando-se essa relação e a posição em que as palavras estão dispostas, o
mesmo acontece em
a) misterioso homem.
b) precárias condições.
c) preciosos detalhes.
d) jornal britânico.
e) incrédulos ouvintes.
06. No trecho, ele oferecia preciosos detalhes e conquistava os incrédulos ouvintes., a palavra
destacada , quanto ao sentido, diz respeito àquele que não
a) escuta.
b) acredita.
c) confia.
d) observa.
e) tolera.
07. Em Ninguém disse isso, a relação sintática que se estabelece entre disse e isso é de natureza
distinta daquela que se observa em
a) enquanto José Salvador Alvarenga narrava seu drama. (narrava e seu drama).
b) Eu não via a terra. (via e a terra).
c) quando esse misterioso homem apareceu do nada nas Ilhas Marshall (apareceu e nas Ilhas
Marshall.
d) ele oferecia preciosos detalhes (oferecia e preciosos detalhes).
e) conquistava os incrédulos ouvintes (conquistava e os incrédulos ouvintes).
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TEXTO II (Para as questões de 08 a 10)

Equilibrando o tempo
Falta de tempo. Um dos maiores problemas do mundo moderno é também um dos
principais motivos que tem levado muitos estudantes brasileiros a optar pela educação a distância.
Afinal, não é fácil conciliar uma rotina de estudos, com hora marcada e deslocamentos, com os
afazeres da vida profissional e pessoal - o que significa, para muita gente, também cuidar das
crianças e da casa. (...).
Mesmo com as vantagens, é um engano comum pensar que o curso a distância é
sinônimo de vida fácil. (...).
(Guia de Educação a distância, 2014. São Paulo - Ed. Segmento. Equilibrando o
tempo. Por Daniel dos Santos, p. 44-46)

08. Após a leitura do texto compreende-se que o seu título pretende
a) revelar que os afazeres da vida diária atrapalham uma rotina de estudos.
b) sinalizar para a necessidade de se estar atento à rotina de estudos.
c) criticar a razão de se utilizar o tempo de forma não programada.
d) mostrar uma razão de se utilizar o tempo disponível para estudo.
e) revelar uma justificativa para a opção de realizar cursos a distância.
09. Na última frase do texto o autor admite que há uma crença de que
a) um curso feito a distância não exige grandes esforços dos seus alunos.
b) os alunos que optam por um curso a distância terão mais vantagens do que os estudantes de
cursos presenciais em termos de aprendizagem.
c) os cursos a distância oferecem mais opções em termos de escolha profissional.
d) os cursos a distância oferecem maiores vantagens em termos de aquisição de conhecimentos
para os alunos.
e) os alunos escolhem os cursos a distância porque têm uma rotina dura de trabalho.
10. A opção em que a palavra apresentada é de gênero gramatical masculino é
a) educação.
b) vida.
c) distância.
d) problema.
e) rotina.
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MATEMÁTICA
11. Em uma pesquisa em uma escola de Parnarama, verificou-se que 150 alunos praticavam atletismo
como única atividade esportiva, 250 alunos praticavam futebol, também como única atividade
esportiva, e 70 alunos praticavam as duas atividades: atletismo e futebol. Quantos alunos foram
pesquisados se todos optaram por pelo menos uma das duas atividades esportivas?
a) 330.
b) 400.
c) 470.
d) 320.
e) 220.
12. Dois pedaços de barbante, um verde e outro preto, devem ser cortados em pedaços de mesmo
tamanho. Essa medida tem de ser a maior possível. O barbante verde mede 120 metros, e o azul,
180 metros. Qual será o tamanho de cada pedaço depois de cortados?
a)
b)
c)
d)
e)

15 metros.
20 metros.
30 metros.
60 metros.
90 metros.

13. Um guarda de trânsito notou que dos 60 carros que passaram por ele, 48 condutores usavam o
cinto de segurança, como manda o Código de Trânsito Brasileiro. Qual é a fração irredutível que
representa o número de condutores que passaram pelo guarda e não usavam o cinto de
segurança?

a)
b)
c)
d)
e)

4
5
1
5
2
5
1
4
3
8

CONCURSO PÚBLICO – PARNARAMA - CARGO: FISCAL SANITÁRIO

14. A altura de Gilson é 1,69 metro e a de sua irmã Paula é 1,94 metro. Qual é a diferença de altura,
em centímetros, entre Paula e Gilson?
a)
b)
c)
d)
e)

25 cm
15 cm
35 cm
24 cm
29 cm

15. João e Francisco pintaram o muro da casa de seu Antônio e, por esse trabalho, ganharam R$
300,00. Como João trabalhou mais do que Francisco, vai ganhar uma parte maior desse dinheiro.
João vai ganhar R$ 30,00 a mais do que o dobro do que Francisco ganhar. Quanto João vai
receber?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 230,00
R$ 210,00
R$ 180,00
R$ 150,00
R$ 90,00

16. O 13º salário é um direito garantido pela constituição federal. Consiste no pagamento de um salário
extra ao trabalhador no final de cada ano. O décimo terceiro salário é calculado sobre o salário
integral segundo a seguinte fórmula:
(valor do salário ÷ 12) × nº de meses trabalhados.
Supondo-se que Marcos receba mensalmente R$ 1500,00 e tenha trabalhado 8 meses,quanto ele
vai receber de 13º?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 780,00
R$ 800,00
R$ 850,00
R$ 900,00
R$ 1000,00

17. A praça de uma cidade tem 3000m2 de área; 30% dessa área foi plantada com flores, 40% com
grama, 12% com arbustos e a área restante foi coberta com seixo. Qual é a área da parte coberta
apenas com seixo?
a)
b)
c)
d)
e)

400 m2
450 m2
500 m2
540 m2
600 m2

CONCURSO PÚBLICO – PARNARAMA - CARGO: FISCAL SANITÁRIO

18. A horta de dona Jacira possui formato retangular com área de 48m2. Ela resolveu redimensionar a
horta, aumentando 1m na sua largura e diminuindo 2m no seu comprimento. Com isso, a área da
horta aumentou para 50m2. Qual o perímetro da nova horta de Jacira?
a)
b)
c)
d)
e)

32 m
30 m
24 m
20 m
16 m

19. Uma pessoa obesa, precisando emagrecer, foi a um médico e, sob sua orientação, fez um regime e
reduziu seu peso a 80 kg. Sabendo que o peso dessa pessoa era de 112 kg e que ela emagreceu 4
kg por mês, quanto tempo durou o regime?
a)
b)
c)
d)
e)

8 meses.
7 meses.
6 meses.
10 meses.
9 meses.

20. Seja f ( x ) = − x 2 + 4 x − 1 uma função de variável real. Pode-se afirmar corretamente que esta
função assume um valor
a)
b)
c)
d)
e)

mínimo, igual a – 13, para x = 6.
mínimo, igual a – 6, para x = 5.
máximo, igual a 3, para x = 2.
máximo, igual a 2, para x = 1.
máximo, igual a 5, para x = 3.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
21. Assinale a alternativa CORRETA sobre hardware.
a) A memória RAM é considerada dispositivo de armazenamento não volátil.
b) SSD é uma nova série de processadores mais avançados.
c) A Cache é um dispositivo com menor capacidade de armazenamento, porém mais lenta que a
memória RAM.
d) O disco rígido possui maior capacidade de armazenamento e velocidade de leitura/gravação
mais rápida do que a RAM.
e) O Pendrive é um dispositivo de entrada e saída considerado mídia removível.
22. Sobre o Sistema Operacional Microsoft Windows, assinale a opção CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

O Ext2/Ext3 é seu sistema de arquivos padrão.
O NTFS é um sistema de arquivos que pode ser usado pelo Windows.
Reiserfs é o sistema de arquivos mais moderno do Windows.
O Ext4 é o novo sistema de arquivos do Windows Vista.
A Swap é criada na instalação de todos os Windows.

23. Marque a alternativa CORRETA sobre software.
a)
b)
c)
d)
e)

O Sistema Operacional é o aplicativo editor de texto padrão.
O Antivírus é classificado como software aplicativo.
A planilha eletrônica é um software de linguagem de programação.
Os drivers são softwares de sistema que contém informações sobre cada periférico.
O Scandisk é um software para visualizar e-mail.

24. Qual a afirmação VERDADEIRA sobre o Microsoft Word e o Microsoft Excel?
a) A combinação das teclas CTRL + X serve para sublinhar o texto.
b) O botão
serve para copiar a formatação do texto selecionado e aplicar em outro texto.
c) A combinação de teclas CTRL + F4 serve para minimizar as janelas.
d) O botão
e) O botão

serve para sublinhar o texto com a cor preta.
serve para iniciar um novo parágrafo.

25. Quanto à Internet, aponte a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

No Outlook é possível enviar um arquivo anexo a vários destinatários ao mesmo tempo.
A Internet só permite acesso a páginas restritas de uma única empresa ou órgão público.
O WWW é um serviço de entrega de mensagens eletrônicas para cidadãos de vários países.
O Outlook é um software que viabiliza a navegação na Web.
Download é um serviço que permite bater papo na Internet.
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ATUALIDADES E CONHECIMENTOS LOCAIS
26. A história do Maranhão é rica em conflitos históricos. No período colonial ocorreu uma revolta de
caráter nativista, que tinha como principais objetivos abastecer a região com mão de obra escrava
e produtos comerciais, bem como, sanar os conflitos com a Companhia Geral de Comércio do
Maranhão. Este movimento foi a
a) Revolta dos Emboabas.
b) Revolta da Balaiada.
c) Revolta de Beckman.
d) Revolta de Amador Bueno.
e) Rebelião dos Holandeses.
27. No contexto do processo de colonização do Brasil, dentro do modelo colonial, tivemos o
surgimento de Matões, onde sua história está intrinsecamente ligada à origem do município de
Parnarama. Sobre a história de Parnarama, atrelada ao contexto histórico do município de
Matões, podemos afirmar:
a) surgiu a partir da ação dos jesuítas, que tinha como base ocupar a região pelo processo de
catequese.
b) o município tem sua origem no corredor migratório para o Estado do Piauí, no transporte do
gado.
c) Parnarama surgiu a partir dos sertanismo de contrato em busca de nativos para o escravismo
colonial interno.
d) teve sua origem na atuação dos sertanistas, nos corredores migratórios de colonizadores e
viajantes.
e) Parnarama surgiu como foco de resistência ao ataque aos grupos nativos da região no século
XIX.
28. Uma das características do Estado do Maranhão é sua riqueza de diversidades e manifestações
culturais. As lendas e os mistérios povoam a mentalidade popular do Estado. Entre as lendas do
Maranhão tem uma que é a mais popular na cidade de São Luís. Assinale esta manifestação
cultural da capital maranhense.
a) A lenda de Dom Sebastião.
b) Manguda.
c) Ana Jansen e sua carruagem encantada.
d) Da Fonte do Ribeirão.
e) Bumba meu boi.
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29. A morte de Margareth Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, em 08/04/2013, principal figura
da política britânica na década de 80, suscitou muitas discussões, entre elas,
a) a presença feminina no ambiente político internacional.
b) o legado político e econômico na implantação do neoliberalismo.
c) a ampla política desenvolvida para proteção dos trabalhadores ingleses.
d) a sua neutralidade política na Guerra das Malvinas.
e) a sua atuação como a primeira mulher a defender um liberalismo conservador protegendo a
legislação trabalhista inglesa.
30. “DADOS NOVOS, PROBLEMAS ANTIGOS - O Brasil aumentou significativamente os gastos com
o sistema educacional, mas como mostram os dados mais recentes, ainda somos um país sem
avanços notáveis.” (Revista Veja, 10/07/2013. p.100). Esta foi a chamada da reportagem na citada
revista sobre a educação brasileira. Sobre este assunto, podemos apontar alguns pontos que
colaboram para colocar o país sem “avanços notáveis” no setor, como:
a) a falta de atenção ao sistema profissionalizante; a iniciativa privada ainda tem um maior número
de matrículas no ensino superior; a falta de fiscalização na aplicação dos recursos públicos
neste setor e outros.
b) a necessidade de aprovações de planos de cargos e salários nos municípios; criação de sistema
de currículo mais plural e criar um sistema de distribuição de livro para os alunos de escolas
públicas.
c) aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB); criação de um sistema de educação mais
conservador e aplicação dos recursos maiores nos locais mais distantes.
d) a criação de prova central para avaliar o ensino médio, base para o mercado de trabalho;
instalação de unidades federais de ensino nos municípios e implantação da Prova Brasil.
e) aplicação dos recursos apenas no ensino fundamental, deixando à iniciativa privada a
responsabilidade do ensino superior, com ampliação do PROUNI – Programa Universidade para
Todos; a instalação de escolas industriais em substituição das escolas agrícolas e implantação
da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em cada município.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
1999, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária é uma autarquia sob regime
especial, que tem como área de atuação
todos os setores relacionados a produtos e
serviços que possam afetar a saúde da

b)

população brasileira. Assinale a alternativa
correta sobre as competências da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
a) Coordenar o Sistema de Vigilância
Sanitária e Epidemiológica do município.
b) Estabelecer
normas,
propor,
acompanhar e executar as políticas, as
diretrizes e as ações de vigilância
epidemiológica.
c) Conceder
registros
de
produtos,
segundo as normas de sua área de
atuação.
d) Exigir, independente da regulamentação
específica, o credenciamento ou a
certificação de conformidade no âmbito
do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial SINMETRO, de instituições, produtos e
serviços sob regime de vigilância
sanitária, segundo sua classe de risco.
e) Autorizar a fabricação, a importação, o
armazenamento, a distribuição e a
comercialização de produtos e insumos,
em caso de violação da legislação
pertinente ou de risco iminente à saúde.
32. A Lei n.º 8080/90 define como vigilância
sanitária
a) um conjunto de ações capaz de 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, abrangendo o
controle de bens de consumo que, direta

c)
d)

e)

ou indiretamente, relacionem-se com a
saúde.
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, abrangendo o controle de bens
de
consumo
que,
direta
ou
indiretamente, relacionem-se com a
saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produção ao consumo; e o
controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com
a saúde.
conjunto de ações responsáveis em
inspecionar e multar estabelecimentos.
um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir
nos
problemas
sanitários
decorrentes do meio ambiente.
um conjunto de ações capaz de eliminar
ou diminuir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, e da prestação de
serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle da prestação de
serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde.

33. Dentre as alternativas abaixo, marque a que
representa a instituição responsável pela
Vigilância Sanitária no Brasil a nível federal.
a)
b)
c)
d)
e)

SNVS.
SUS.
VISA.
ANVISA.
VIGIPOS.
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34. Uma das competências do fiscal sanitário é
garantir que produtos, serviços e bens
estejam adequados ao uso.
Assinale
abaixo os bens e produtos que NÃO são
submetidos ao controle e fiscalização
sanitária.
a) Saneantes destinados à higienização e
desinfecção.
b) Alimentos, bebidas, águas envasadas,
seus insumos, suas embalagens e
aditivos alimentares.
c) Cosméticos, produtos de higiene pessoal
e perfume. .
d) Funcionamento de artigos eletrônicos.
e) Medicamentos de uso humano, suas
substâncias ativas e demais insumos,
processos e tecnologias.
35. Visando a promoção e a proteção da saúde
da população, a Vigilância Sanitária
estabelece regras e normas que devem ser
consideradas e respeitadas na produção,
uso e circulação de produtos que
apresentam algum tipo de risco para a
saúde das pessoas. Sendo assim, os riscos
que devem ser controlados pela Vigilância
Sanitária são classificados em 5 grupos.
Assinale a alternativa que contém uma
definição correta desses riscos.
a) Riscos sociais: água, esgoto, lixo,
vetores e transmissores de doenças,
poluição do ar, do solo e de recursos
hídricos e transporte de produtos
perigosos.
b) Riscos institucionais: decorrentes de
tratamento médico e uso de serviços de
saúde,
medicamentos,
infecção
hospitalar, sangue e hemoderivados,
radiações
ionizantes,
tecnologias
médico-sanitárias,
procedimentos
e
serviços de saúde.
c) Riscos iatrogênicos: creches, escolas,
clubes,
hotéis,
motéis,
portos,
aeroportos,
fronteiras,
estações

ferroviárias e rodoviárias, salão de
beleza e saunas.
d) Riscos ambientais: transporte, alimentos,
substâncias
psicoativas,
violências,
grupos vulneráveis e necessidades
básicas insatisfeitas.
e) Riscos ocupacionais: processo de
produção, substâncias, intensidades,
carga horária, ritmo e ambiente de
trabalho.
36. Sobre as infrações à Legislação Sanitária
Federal (Lei no 6.437/1977), assinale a
alternativa verdadeira.
a) As infrações são consideradas leves,
atenuantes e graves.
b) Para a imposição da pena e a sua
graduação, a autoridade sanitária levará
em conta as circunstâncias atenuantes e
agravantes, a gravidade do fato, tendo
em vista as suas consequências para a
saúde pública, e os antecedentes do
infrator quanto às normas sanitárias.
c) Caso o infrator seja reincidente, é
considerada
uma
circunstância
atenuante.
d) A pena para pessoas que exercem
profissões e ocupações relacionadas
com a saúde sem a necessária
habilitação
legal
é
somente
a
advertência.
e) Os estabelecimentos integrantes da
Administração Pública ou por ela
instituídos ficam isentos de obedecer às
exigências pertinentes às instalações,
aos equipamentos e à aparelhagem
adequada.
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37. O fiscal sanitário deve inspecionar vários
estabelecimentos, entre eles locais que
vendem
alimentos, como bares e
restaurantes. Marque a alternativa que
NÃO corresponde ao funcionamento
adequado de acordo com o estabelecido
pela Vigilância Sanitária.
a) Os banheiros e vestiários não devem se
comunicar diretamente com as áreas de
preparo e de armazenamento dos
alimentos. O banheiro deve estar sempre
limpo e organizado, com papel higiênico,
sabonete, antisséptico, papel toalha e
lixeiras com tampa e pedal.
b) Os
estabelecimentos
devem
ser
abastecidos com água corrente tratada
(proveniente do abastecimento público)
ou de sistema alternativo, como poços
artesianos. No caso de sistema
alternativo, a água deve ser analisada de
seis em seis meses. Deve ser usada
somente água potável para o preparo
dos alimentos e do gelo.
c) A caixa d’água deve ser lavada e
desinfetada (higienizada) no mínimo a
cada 12 meses.
d) A cozinha deve ter lixeiras de fácil
limpeza, com tampa e pedal. O lixo deve
ser levado para fora da área de preparo
de alimentos em sacos bem fechados.
e) Os ingredientes que não forem utilizados
totalmente devem ser armazenados em
recipientes limpos e identificados com:
nome do produto, data da retirada da
embalagem original e prazo de validade
após a abertura.
38. Uma feira é um evento em um local público
em que as pessoas, em dias e épocas prédeterminados,
expõem
e
vendem
mercadorias.
A
instalação
e
o
funcionamento de feiras livres no município
só poderão ocorrer após autorização do
órgão municipal competente, sendo o local

e o horário estabelecidos a critério da
autoridade municipal. Aos feirantes é
obrigatório:
a) trazer em seu poder a licença do feirante
que é intransferível.
b) usar vestuário de acordo com suas
condições sociais e, de preferência, de
cor escura.
c) embrulhar alimentos em jornais, revistas
ou papéis maculados.
d) deixar os alimentos que estão em
processo de maturação em exposição
direta ao sol.
e) deixar as cabeças descobertas de bonés,
uma vez que pode mascarar o rosto do
feirante.
39. As Boas Práticas de Fabricação (BPF)
abrangem um conjunto de medidas que
devem ser adotadas pelas indústrias de
alimentos a fim de garantir a qualidade
sanitária e a conformidade dos
produtos
alimentícios
com
os
regulamentos técnicos. Observe os
enunciados abaixo sobre as Boas
Práticas de Fabricação (BPF) com
relação aos seguintes alimentos:
I. Água Mineral: as embalagens plásticas
devem ser avaliadas individualmente
quanto à aparência interna e externa, à
presença de resíduos e ao odor. As
embalagens
plásticas
com
amassamentos, rachaduras, ranhuras,
remendos, deformações internas e
externas do gargalo, com alterações de
odor e cor, dentre outras alterações que
possam comprometer a qualidade
higiênico-sanitária da água mineral
natural ou da água natural devem ser
reprovadas.
II. Gelados Comestíveis: pode-se adicionar
aromatizantes, corantes sem atentar
para a legislação sanitária.
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III. Amendoins processados e derivados: as
especificações técnicas das matériasprimas, ingredientes e embalagens a
serem utilizados no processamento
devem ser devidamente definidas e
documentadas.
Considera(m)-se
item(ns):
a)
b)
c)
d)
e)

CORRETO(s)

o(s)

I, II e III.
apenas os itens II e III.
apenas o item I.
apenas o item II.
apenas o item I e III.

40. A água pode apresentar riscos à saúde
humana, o que torna necessários alguns
cuidados para que esses riscos sejam
reduzidos. A respeito desse assunto, é
CORRETO afirmar que
a) a água contaminada é uma possível
causa de doenças como enterite,
diarreia,
cólera,
febre
tifóide
e
tuberculose.
b) amebíase e giardíase são doenças que
podem ser prevenidas realizando-se
controle da qualidade da água para o
consumo humano e a higiene dos
alimentos.
c) o cloro é pouco utilizado na desinfecção
da água, pois, mesmo em pequenas
concentrações, é nocivo ao homem.
d) no meio rural, todas as águas do esgoto
doméstico devem ser aproveitadas para
a irrigação de hortaliças, evitando-se,
assim, o desperdício.
e) as doenças vinculadas à água são
causadas exclusivamente por vírus.
41. O Programa Nacional de Controle da
Dengue inclui uma minuta de Decreto
Municipal do Programa Nacional de
Controle da Dengue que dispõe sobre os
procedimentos a serem tomados para a

adoção de medidas de vigilância sanitária e
epidemiológica, voltadas ao controle de
doenças ou agravos à saúde, com potencial
de crescimento ou de disseminação que
representem risco ou ameaça à saúde
pública, no que concerne a indivíduos,
grupos populacionais e ambiente. Marque a
alternativa FALSA em relação ao
estabelecido por este decreto.
a) A
recusa
no
atendimento
das
determinações sanitárias estabelecidas
pela autoridade do Sistema Único de
Saúde (SUS) não constitui crime de
desobediência e infração sanitária.
Sendo assim, não deve ser aplicada
nenhuma punição.
b) Sempre que houver a necessidade de
ingresso
forçado
em
domicílios
particulares, a autoridade sanitária, no
exercício da ação de vigilância, lavrará,
no local em que for verificada recusa do
morador ou a impossibilidade do
ingresso por motivos de abandono ou
ausência de pessoas que possam abrir a
porta, um Auto de Infração e Ingresso
Forçado, no local da infração ou na sede
da repartição sanitária.
c) O fiscal sanitário é responsável pelas
declarações que fizer no Auto de
Infração e Ingresso Forçado, sendo
passível de punição, por falta grave, em
caso de falsidade ou de omissão dolosa.
d) Sempre que se mostrar necessário, o
fiscal sanitário poderá requerer o auxílio
à autoridade policial que tiver jurisdição
sobre o local.
e) Nas hipóteses de ausência do morador,
o uso da força deverá ser acompanhado
por um técnico habilitado em abertura de
portas, que deverá recolocar as
fechaduras depois de realizada a ação
de vigilância sanitária e epidemiológica.
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42. O lixo é todo resíduo sólido proveniente de
atividades humanas ou mesmo de
processos naturais (poeira, folhas e ramos
mortos, cadáveres de animais). Existem
vários tipos de lixo classificado de acordo
com sua origem.
O lixo séptico em geral é procedente
a) de escritórios e de domicílios.
b) de rua e domésticos.
c) de domicílios e de farmácia.
d) de rua e de consultórios médicos.
e) de clínicas e laboratórios.
43. Com relação à higiene dos hotéis, pensões,
restaurantes
e
estabelecimentos
congêneres, análise as afirmativas:
I. as cozinhas, copas e despensas deverão
ser conservadas em perfeitas condições
de higiene.
II. as louças e os talheres deverão ser
guardados em armários com portas,
ventilados, não podendo ficar expostos a
qualquer forma de contaminação.
III. os banheiros deverão ser limpos apenas
duas vezes ao dia e de acordo com a
necessidade.
Marque a opção CORRETA.
a) Apenas as afirmativas I e II estão
corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão
corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão
corretas.
d) Apenas a afirmativa I está correta.
e) Apenas a afirmativa II está correta.

adquirida através da ingestão de carne crua
ou mal cozida contendo parasitas. Assinale
a alternativa que indica corretamente quais
tipos de carne são vias de transmissão da
teníase humana.
a)
b)
c)
d)
e)

De equinos e de raposas.
De suínos e de bovinos.
De bovinos e de peixes.
De animais silvestres e de aves.
De ovinos e de caprinos.

45. Ao inspecionar produtos químicos, o fiscal
sanitário deve atentar para as informações
das propriedades químicas dos produtos e
para os símbolos contidos nos rótulos
dessas substâncias. O símbolo abaixo se
refere a que tipo de substância?
a)
b)
c)
d)
e)

Inflamável.
Corrosiva.
Radioativa.
Venenosa.
Explosiva.

46. Produto
clandestino,
irregularmente
utilizado como raticida, tem este nome
porque o produto não diluído tem a
aparência de pequenas esferas de chumbo.
A afirmativa acima está se referindo ao
a)
b)
c)
d)
e)

ácido fluorídrico.
rícino.
arsênico.
cianeto.
carbamato Aldicarb.

44. Os locais de abate de animais para o
consumo humano devem estar dentro das
exigências determinadas em lei, para que a
população não venha a consumir carnes
contaminadas. A teníase, por exemplo, é
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47. Os agrotóxicos são classificados pelo
Ministério da Saúde em quatro classes de
perigo para sua saúde. Cada classe é
representada por uma cor no rótulo e na
bula do produto. Assinale a alternativa em
que está correta a relação classe, potencial
de perigo e cor dos agrotóxicos.

49. A transmissão de um agente infeccioso

a) Classe II - Medianamente Tóxico-Azul.
b) Classe I - Extremamente Tóxico-Vermelho.
c) Classe III - Altamente Tóxico-Verde.
d) Classe IV - Pouco Tóxico-Amarelo.
e) Classe I - Extremamente Tóxico-Verde.

através da água pode ocorrer pela ingestão,
pelo contato com a pele durante o banho,
na preparação de alimentos, ou pelo
consumo de alimentos lavados com água
infectada, por isso o tratamento dos
esgotos sanitários torna-se importante, pois
pode evitar doenças como:

48. Conhecer a etiologia e o modo de
transmissão das doenças é fundamental no
estabelecimento de medidas profiláticas.
Sendo assim, assinale a alternativa
INCORRETA quanto ao agente etiológico e
ao modo de transmissão.
a) Na giardíase, o agente etiológico é o
protozoário
Giardialamblia,
e
a
transmissão se dá pela ingestão de água
e alimentos contaminados.
b) Na leishmaniose visceral, é uma doença
transmitida pelo mosquito-palha ou
birigui (Lutzomyialongipalpis) que, ao
picar, introduz na circulação do
hospedeiro
o
protozoário
Leishmaniachagasi e a transmissão se
dá através da picada do mosquito fêmea
infectado.
c) Na doença de Chagas, o agente
etiológico
é
o
protozoário
Trypanossomacruzi, e os transmissores
são
insetos
da
espécie
Triatomainfestans
conhecido
popularmente como barbeiro.
d) A leptospirose é uma doença infecciosa
causada por uma bactéria chamada
Leptospira presente na urina de ratos e
outros animais, transmitida ao homem
principalmente nas enchentes.

e) A febre amarela é uma doença
infecciosa aguda, de curta duração cujo
agente etiológico é Arbovírus do gênero
Flavivirus, família Flaviviridae e sua
transmissão ocorre de pessoa a pessoa.

a) hepatite B e AIDS.
b) sífilis e ascaridíase.
c) leptospirose e gastroenterites.
d) doença de chagas e herpes.
e) febre amarela e poliomielite.
50. Aspectos
ambientais
favorecem
o
surgimento de diversas doenças. Assim,
algumas doenças estão relacionadas à
maior ocorrência de chuvas e ao aumento
da temperatura. Assinale a alternativa em
que todos os agravos citados estão
relacionados a estes aspectos.
a)
b)
c)
d)

Dengue, leptospirose, esquistossomose.
AIDS, sífilis, tétano.
Hepatite B, AIDS, cólera, dengue.
Dengue, pneumoconioses, infecções
hospitalares, câncer.
e) Dengue, hepatite C, cólera.
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