ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

AUX.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 20 questões ESPECÍFICAS
- 10 questões de Saúde Pública
- 10 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 26/11/2012, 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 CARNAÍBA de 17/09/2012.
* 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: 25 DE NOVEMBRO DE 2012

PARTE I – AUX.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01 - A Lei que Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e a Lei que cria a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária são respectivamente:
A) 8.142/90 e 8.080/90
B) 8080/90 e 9.782/99
C) 9.961/00 e 8.142/90
D) 1.399/99 e 7.498/86
E) 9.787/99 e 8.142/90
02 - Assinale a alternativa que corresponde ao responsável pela
campanha histórica de vacinação contra Febre Amarela no
Brasil:
A) Carlos Chagas
B) Adolfo Lutz
C) Onofre Lopes
D) Januário Cicco
E) Oswaldo Cruz
03 - Qual foi o Sanitarista descobridor do Trypanosoma cruzi?
A) Oswaldo Cruz
B) Evandro Chagas
C) Osvaldo Aranha
D) Carlos Chagas
E) Sérgio Arouca
04 - Qual é considerada a porta de entrada do Sistema Único de
Saúde (SUS)?
A) Postos de saúde
B) Hospitais de média complexidade
C) Hospitais de alta complexidade
D) Hospitais Universitários
E) Hospitais Públicos em geral
05 - Em relação à vacinação de crianças assinale a alternativa
incorreta:
A) As campanhas de vacinação contra a pólio são anuais
B) Toda criança tem direito à vacinação gratuita
C) Não devem ser aplicadas doses de vacinas em crianças
menores de 2 meses de idade
D) São várias as vias de administração de vacinas
E) A vacina BCG é feita por via intradérmica
06 - São atividades do auxiliar de vigilância sanitária, exceto?
A) Participar como auxiliar de inspeções a
Estabelecimentos e Serviços de Saúde no âmbito
municipal.
B) Realizar capacitações a respeito de assuntos de
abrangência da vigilância sanitária destinada a
profissionais de saúde.
C) Participar como auxiliar da Elaboração de normas
técnicas para Estabelecimentos e Serviços de Saúde.
D) Auxiliar no acompanhamento de indicadores
sanitários e de qualidade dos Estabelecimentos e
Serviços de Saúde.
E) Realizar serviços burocráticos de vigilância sanitária
no âmbito municipal.

07 - Qual doença a seguir é considerada transmissível
através de alimentos contaminados?
A) Botulismo
B) Esquistossomose
C) Calazar
D) Doença de Chagas
E) Hepatite B
08 - Qual dos indicadores de saúde a seguir é relacionado à
Morbidade e Fatores de Risco?
A) Taxa de mortalidade infantil
B) Taxa de mortalidade neonatal precoce
C) Razão entre óbitos informados e estimados
D) Incidência de cólera
E) Cobertura vacinal no primeiro ano de vida
09 - São delineamentos de estudos epidemiológicos
analíticos, exceto:
A) Ecológico
B) Seccional
C) Delimitado
D) Caso-controle
E) Coorte
10 - Doença transmissível através das vias aéreas
superiores, com grande potencial incapacitante, que atinge
pele e nervos periféricos:
A) AIDS
B) Câncer
C) Lúpus eritematoso sistêmico
D) Condiloma
E) Hanseníase
11 - Assinale a definição correta de zoonose:
A) Doenças de animais transmissíveis ao homem
B) Doenças humanas transmissíveis a animais
C) Doenças provenientes de ratos
D) Doenças transmissíveis através da água
E) Doenças consideradas incuráveis
12 - Qual das seguintes alternativas não representa um
sintoma da Febre Aftosa?
A) Alteração visual.
B) Febre.
C) Diminuição do apetite.
D) Lesões na boca, língua, estômago, intestino,
narinas, na pele e ao redor de casco.
E) Vesículas e sialorréia.
13 - Assinale a alternativa que se refere ao causador da
Malária?
A) Vírus
B) Bactéria
C) Fungo
D) Protozoário
E) Líquen

14 - Em relação à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA ou AIDS), qual a definição correta de doenças
oportunistas?
A) São doenças causadas por bactérias que só se
desenvolvem em indivíduos portadores da AIDS
B) São doenças causadas por vírus que só se
desenvolvem em indivíduos portadores da AIDS
C) São doenças que se aproveitam da fraqueza do
organismo para se desenvolverem
D) São doenças causadas por fungos que só se
desenvolvem em indivíduos portadores da AIDS
E) São doenças que só são contagiosas em portadores da
AIDS
15 - Qual das seguintes doenças possui grande importância
epidemiológica no Estado de Pernambuco:
A) Câncer de esôfago
B) Hepatite B
C) Varicocele
D) Malária
E) Filariose linfática
16 - São doenças incuráveis, exceto?
A) AIDS
B) Leptospirose
C) Raiva
D) Doença de Creutzfeldt-Jakob
E) Lúpus Eritematoso Sistêmico
17 - Uma série de cuidados de armazenamento de
Imunobiológicos são necessários. Nesse caso qual a resposta
correta em relação à colocação das vacinas na geladeira?
A) Arrumar as vacinas nas prateleiras centrais em
bandejas de vidro fosco completo.
B) Para a colocação das vacinas, as prateleiras deverão
estar limpas e organizadas devendo ser retirados os
vidros e caixas vazias.
C) Guardar vacinas em excesso na porta da geladeira.
D) Deixar as gavetas plásticas em seu lugar.
E) Nunca colocar gelo no congelador.
18 - Qual dos seguintes matérias não necessita ser esterilizado
em autoclave?
A) Gazes para curativos
B) Pinças cirúrgicas
C) Cabos de bisturi
D) Máscaras de nebulização
E) Roupas cirúrgicas
19 - Qual o local correto para desprezar o material contaminado
em hospitais?
A) Sala de procedimentos
B) Lixo comum
C) Sala de curativos
D) Central de esterilização
E) Expurgo
20 - Qual um cuidado básico para evitar contaminação com
material pérfuro-cortante?
A) Não reencapar agulhas
B) Lavagem das mãos
C) Não aspirar medicamentos
D) Não instalar soros à noite
E) Uso de luvas

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA
21 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde
(NOAS) trata de qual aspecto relacionado ao Sistema
Único de Saúde (SUS)?
A) Municipalização
B) Gestão plena do Sistema
C) Piso da Atenção Básica
D) Regionalização
E) Conselhos de Saúde
22 - Qual das Conferências de Saúde teve pela primeira
vez a participação da população?
A) 10ª Conferência
B) 8ª Conferência
C) 11ª Conferência
D) 9ª Conferência
E) 7ª Conferência
23 - A distribuição dos representantes nos Conselhos de
Saúde deve ser paritária. Nesse caso, qual a porcentagem
dos representantes dos profissionais de saúde nos
Conselhos?
A) 25%
B) 50%
C) 30%
D) 15%
E) 60%
24 - Assinale qual das doenças não é de Notificação
Compulsória:
A) AIDS
B) Tuberculose
C) Hipertensão
D) Sarampo
E) Doença de Chagas
25 - Qual o microorganismo causador da Dengue?
A) Bactéria
B) Fungo
C) Príon
D) Vírus
E) Larva
26 - Até que idade deverá ser administrada a vacina contra
a Poliomielite em situação de campanha?
A) 3 anos 11 meses e 29 dias
B) 6 meses
C) 2 meses
D) 5 anos 11 meses e 29 dias
E) 4 anos 11 meses e 29 dias
27 - Assinale qual dos Programas fornece gratuitamente os
medicamentos para os pacientes hipertensos e diabéticos
cadastrados?
A) Tuberculose
B) Hanseníase
C) HIPERDIA
D) DST/AIDS
E) Pré-Natal

28 - Qual das seguintes doenças ainda não possui vacina?
A) Caxumba
B) Gripe A H1N1
C) Hepatite B
D) AIDS
E) Rubéola
29 - Qual a ficha usada pelos agentes comunitários de
saúde para cadastramento das famílias de suas microáreas?
A) Ficha A
B) Relatório SSA2
C) Ficha PMA2
D) Ficha B-HA
E) Relatório-SSA4
30 - São medidas de controle da hanseníase, exceto:
A) Internamento de pacientes
B) Campanhas educativas
C) Exame de comunicantes
D) Diagnóstico precoce
E) Tratamento de pacientes

PARTE III PORTUGUÊS
As questões de 31 a 36 referem-se ao texto seguinte:
Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Água dos igarapés onde Iara, mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra planeta água... Terra planeta água
Terra planeta água.
ARANTES, Guilherme. Planeta Água.
Disponível em: http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46315/.
Acesso em: 24 fev. 2009.
31- Das afirmações seguintes:
I- Através dos versos 6 e 8 é possível afirmar que as águas
do rio representam a vida para muitas pessoas, pois
fertilizam o sertão e matam a sede da população.
II- No texto o autor descreve o caminho percorrido pela
água desde o seu nascimento.
III- O texto faz referência apenas ao movimento das águas.
A) Estão corretos apenas os itens I e III.
B) Estão corretos apenas os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Estão corretos apenas os itens I e II.
E) Apenas o item I está correto.
32- Das afirmações seguintes:
I- Em algumas passagens do texto, o compositor atribui a
seres não humanos características próprias de seres
humanos.
II- Os verbos que aparecem no texto estão no pretérito
perfeito do indicativo, pois indicam fatos em curso, em
pleno desenvolvimento.
III- Para expressar que as inundações trazem destruição,
tristeza e choro, o autor usou o verso 21.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Estão corretos apenas os itens I e III.

33- No verso “Água que nasce na fonte serena do mundo”,
o termo destacado assume a função sintática de:
A) adjunto adnominal
B) adjunto adverbial
C) objeto direto
D) objeto indireto
E) predicativo do sujeito
34- Nos versos “Água que o sol evapora / pro céu vai
embora”, o sujeito de evapora e o seu complemento são,
respectivamente:
A) água / sol
B) sol / céu
C) céu / água
D) sol / água
E) água / céu
35- Fazem parte da mesma regra de acentuação gráfica o
seguinte par:
A) água – íris
B) véu – igarapés
C) lágrimas – água
D) céu – deságua
E) igarapés – íris
36- No verso “Água que nasce na fonte serena do mundo”
identificamos:
A) 01 ditongo crescente e 01 dígrafo.
B) 01 hiato e 04 dígrafos.
C) 01 ditongo crescente e 04 dígrafos.
D) 01 ditongo decrescente e 04 dígrafos.
E) 01 ditongo decrescente e 01 dígrafo
37- O sinal indicativo de crase foi usado corretamente em
todas as frases, exceto em:
A) Amanhã devo ir à praia.
B) Ele comprou o relógio à vista.
C) A cidade à qual iremos possui praias belíssimas.
D) O diretor fez referência à ela.
E) Fez um gol à Pelé.
38- A vírgula foi usada com o objetivo de separar o aposto
no seguinte exemplo:
A) Ansioso, ele aguardava a divulgação dos
resultados.
B) São Paulo, o maior parque industrial das Américas
tem sérios problemas de poluição.
C) Filha, venha lavar a louça.
D) Pedro, como era esperado, não apareceu.
E) Havia, contudo, uma proposta em contrário.
39- A concordância está correta em todas as frases, exceto
em:
A) Vendem-se casas de veraneio.
B) A multidão gritava entusiasmada.
C) Fui eu que falei.
D) Haviam muitos livros na biblioteca.
E) Os responsáveis somos nós.

A questão 40 refere-se a tira seguinte:

40- No
oração:
A)
B)
C)
D)
E)

primeiro quadrinho identificamos um exemplo de
coordenada sindética adversativa
coordenada sindética explicativa
coordenada sindética conclusiva
coordenada sindética alternativa
coordenada sindética aditiva

