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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

206 – Fiscal Sanitarista  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 

Raciocínio 
Lógico  

 
 
 
 
 

Informática 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 

 

 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Iguais diante da lei? 
 

Hélio Schwartsman 
 

O STF deve retomar hoje o julgamento da criminalização da homofobia. As proteções que a legislação dá a negros e outros grupos 
mencionados na lei nº 7.716 devem ser estendidas a homossexuais? 

Conceitualmente, não vejo espaço para dúvidas. Se é errado discriminar alguém pela cor da pele, religião, nacionalidade ou grupo 
étnico, também o é fazê-lo em virtude de sua orientação sexual. Não tenho dificuldade em aceitar a ampliação de direitos pela via 
jurisprudencial. 

Não poderia ter sido mais acertada a decisão do Supremo que equiparou os direitos de casais homossexuais aos de 
heterossexuais, abrindo caminho para o casamento gay. 

O problema de fundo deste julgamento é que não estamos aqui tratando de direitos civis, mas de legislação criminal. Como a 
privação da liberdade é um dos castigos mais graves que o Estado pode impor, a maioria dos doutrinadores entende que tipos penais 
jamais podem ser criados por tribunais, exigindo sempre um ato do Legislativo. É um argumento forte. Estou curioso para ver como os 
ministros resolverão essa quadratura do círculo. 

Isso dito, devo afirmar que compreendo, mas não gosto da estratégia do movimento gay e de outros grupos de esquerda de levar 
a legislação penal para o terreno identitário. Não é por falta de tipos penais que os assassinatos de gays, por exemplo, não são contidos. 

No Brasil, matar um homossexual só pelo fato de ele ser homossexual configura homicídio doloso qualificado (motivo fútil), com 
pena de até 30 anos de reclusão, a maior admitida no país. Se a repressão à violência contra gays é tíbia, o problema não está na 
ausência de lei, mas em outras engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes. 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 
01 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A luta pela criminalização da homofobia contradiz o movimento esquerdista de igualdade perante a lei. 
2. Apesar de não ser um tipo penal, o assassinato de gays é punido com a maior pena de reclusão do país. 
3. Enquanto os tribunais não puderem legislar sobre a criminalização da homofobia, a discriminação persistirá. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
►c) 1 e 2 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
02 - Em relação às ideias presentes no texto, é correto afirmar que o autor pretende: 
 

a) incitar um debate sobre a criminalização da homofobia. 
►b) questionar a estratégia adotada pelo movimento gay e outros movimentos para reprimir a violência contra gays. 
c) incentivar o apoio à extensão dos direitos mencionados na lei nº 7.716 aos homossexuais. 
d) pôr em xeque a capacidade dos ministros do supremo de analisarem esse tipo de proposição. 
e) denunciar a responsabilidade do Ministério Público e dos juízes em relação à impunidade dos crimes contra os homossexuais. 

 
03 - No trecho “Se a repressão à violência contra gays é tíbia, o problema não está na ausência de lei, mas em outras 

engrenagens do sistema, como polícia, MP e juízes”, a expressão sublinhada pode ser substituída por: 
 

►a) fraca. 
b) dura. 
c) violenta. 
d) constante. 
e) maléfica. 

 
04 - Na quarta linha do texto, o termo sublinhado “o” (em “também o é”) refere-se a: 
 

a) grupo étnico. 
►b) errado. 
c) alguém. 
d) espaço para dúvidas. 
e) Conceitualmente. 

 
05 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

a) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar, mas em doses altas, torna-se produto tóxico. 
b) Nacionalismo, em doses baixas pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
c) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas torna-se produto tóxico. 
►d) Nacionalismo, em doses baixas, pode ajudar, mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
e) Nacionalismo em doses baixas, pode ajudar mas, em doses altas, torna-se produto tóxico. 
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06 - Considere o seguinte trecho: 
 

Um método sem aval científico que promete a cura de doenças oculares, como glaucoma e catarata, sem cirurgias ou tratamentos 
tradicionais, tem levado pacientes a retardar a busca por terapias mais efetivas, piorando problemas de visão. 

 

A expressão sublinhada faz referência a: 
 

►a) um método sem aval científico. 
b) doenças oculares. 
c) glaucoma. 
d) cataratas. 
e) tratamentos tradicionais. 

 
07 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada pelo astronauta Scott Kelly para a Revista Galileu. Numere a 

coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. Antes de se aposentar, em 2016, aos 52 
anos, você passou 520 dias no espaço. 
Como se sente a respeito de sua carreira? 

2. Em Endurance você conta que, no início 
da exploração espacial, os astronautas 
eram escolhidos pela habilidade de pilotar 
espaçonaves, mas hoje há qualidades 
mais valorizadas. Qual seria “a coisa 
certa” para a primeira tripulação em 
Marte? 

3. Há problemas em aberto com relação aos 
voos espaciais que precisamos resolver 
antes de embarcarmos em jornadas 
interplanetárias. Quais são os 
fundamentais? 

4. Esse interesse renovado pela Lua deu 
início a conversas entre a Nasa, a 
Roscosmos e outras agências visando a 
construção de uma “EEI” na órbita da Lua 
na década de 2020. Como seria estar a 
bordo de uma estação dessas? 

(   ) Você não poderia voltar tão rápido em caso de uma 
emergência. Além disso, os atrasos de comunicação não 
seriam tão longos, então ainda seria possível manter uma 
conversa pelo telefone. A estação poderia ser reabastecida 
com suprimentos, mas seria mais complicado. Ir até a Lua 
não é como ir até a órbita terrestre baixa. 

(   ) Pessoas que sejam capazes de trabalhar bem juntas, como 
um time, que sejam tecnicamente competentes, confiáveis. 
Pessoas que tenham muitas outras habilidades além de 
pilotar. 

(   ) O que vai nos impedir de ir a Marte ou desacelerar nossa 
potencial jornada é o financiamento para isso. Será caro, 
vamos precisar de pessoas no governo que reconheçam o 
valor da ciência, da pesquisa e da descoberta. E creio que 
este seja o maior desafio que temos: não a ciência dos 
foguetes, mas a ciência política. 

(   ) Privilegiado por ter voado ao espaço, por ter tido a 
oportunidade de fazer isso quatro vezes. Tive uma 
experiência bem diversificada, como piloto em uma missão 
de reparo do telescópio espacial Hubble e, mais tarde, ao 
voar como comandante do ônibus espacial até a estação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 3 – 2 – 4. 
b) 4 – 3 – 2 – 1. 
c) 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
►e) 4 – 2 – 3 – 1. 

 
08 - No trecho “Elas diferem não só moral e juridicamente, mas também no plano neurobiológico”, os termos sublinhados 

estabelecem uma relação de: 
 

a) comparação. 
b) proporcionalidade. 
c) oposição. 
►d) adição. 
e) comparação. 

 
 
09 - Considere o seguinte trecho: 
 

A popularização do modelo de educação _____ distância (EAD) tornou-a praticamente um sinônimo de acesso _____ tecnologia, 
refletindo os tempos atuais de amplo acesso _____ internet. No entanto, esse modelo já é secular. Data de meados de 1904 o 
primeiro curso profissionalizante por correspondência no Brasil. Após essa fase, tornaram-se comuns os cursos por rádio e 
televisão. O advento da internet – considerada a principal ferramenta do EAD – e a popularização dos microcomputadores pessoais 
impulsionaram _____ modalidade. 

 

(Disponível em: http://www.amanha.com.br/posts/view/7188/uninter-democratizando-o-conhecimento) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) à – à – à – à. 
b) à – à – à – a. 
c) à – a – à – à. 
d) a – a – a – a. 
►e) a – à – à – a. 
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10 - Considere o seguinte trecho: 
 

Lúpus é uma doença inflamatória de origem autoimune, ________ os anticorpos afetam órgãos saudáveis do organismo, como 
pele, rins, cérebro e articulações, entre outros. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 
 

a) onde. 
b) cujos. 
►c) na qual. 
d) no que. 
e) quando. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 - Num estojo escolar, há 10 lápis de cor (4 vermelhos, 3 verdes, 2 amarelos e 1 azul), todos com o mesmo formato e tamanho. 

De olhos fechados, qual é o número mínimo de lápis que devemos retirar desse estojo para ter certeza de que dois deles 
são vermelhos e um é verde? 

 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 
►e) 8. 

 
12 - Uma produtora de eventos colocará à venda 2.400 ingressos para um festival de música ao valor de R$ 120,00 cada. Qual 

será o menor valor arrecadado com a venda de todos ingressos, sabendo que até 40% desses ingressos podem ser 
vendidos com 50% de desconto (meia-entrada para estudantes, idosos e outras categorias)? 

 

a) R$ 144.000,00. 
b) R$ 201.600,00. 
c) R$ 216.000,00. 
►d) R$ 230.400,00. 
e) R$ 288.000,00. 

 
13 - Nas últimas eleições realizadas em 2018, o município de Matinhos contava com 26.390 eleitores cadastrados no TRE. 

Assumindo que 54% dos eleitores são do sexo feminino e que 51% dessas eleitoras têm idade entre 16 e 44 anos, qual 
dos números abaixo mais se aproxima do número de eleitoras do município de Matinhos com idade igual ou superior a 
45 anos? 

 

a) 6191. 
b) 6597. 
►c) 6983. 
d) 7268. 
e) 7553. 

 
14 - Sabendo apenas que a distância entre os pontos A e B é de 8 cm e que a distância entre os pontos B e C é de 6 cm, qual 

dos valores abaixo NÃO pode corresponder a distância entre os pontos A e C? 
 

a) 3. 
b) 6. 
c) 9. 
d) 12. 
►e) 15. 

 
15 - Qual é o próximo termo da sequência numérica –3, 7, –13, 27, –53, 107, ___? 
 

a) –153. 
b) –173. 
c) –193. 
►d) –213. 
e) –233. 

 
16 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras: 
 

– Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico para o último concurso. 
– Todos os aprovados no último concurso estudaram raciocínio lógico. 
– Ana não foi aprovada no último concurso. 

 

A partir dessas premissas, pode-se inferir que: 
 

►a) Alguns candidatos estudaram raciocínio lógico e foram aprovados. 
b) Alguns candidatos não estudaram raciocínio lógico. 
c) Todos os candidatos estudaram raciocínio lógico. 
d) Ana não estudou raciocínio lógico. 
e) Ana estudou raciocínio lógico.  
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17 - Assinale a alternativa que apresenta a NEGAÇÃO lógica da proposição: “Os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais 
devem retornar amanhã”. 

 

►a) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã. 
b) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais não devem retornar amanhã. 
c) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais devem retornar amanhã. 
d) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã. 
e) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã. 

 
18 - Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição: “Se precisamos ser fortes então vamos nos 

preparar melhor”? 
 

a) Se vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes. 
b) Se não vamos nos preparar melhor então precisamos ser fortes. 
►c) Se não vamos nos preparar melhor então não precisamos ser fortes. 
d) Se não precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor. 
e) Se precisamos ser fortes então não vamos nos preparar melhor. 

 
19 - Numa pesquisa com os turistas nas principais praias de Matinhos, constatou-se que 74% das pessoas entrevistadas já 

tinham visitado a cidade anteriormente, e 273 pessoas estavam na cidade pela primeira vez. Quantas pessoas foram 
entrevistadas nessa pesquisa? 

 

a) 970. 
►b) 1050. 
c) 1173. 
d) 1274. 
e) 1450. 

 
20 - Considere a seguinte sequência de tabuleiros: 
 

a e i    a  e    a      a      

 o u     o        i u        

       u i   u o e   o        

           i      e       
 

 Qual dos seguintes tabuleiros completa a sequência lógica acima? 
 

a)   i  ►b)   i  c) i   a d)    i e)   a i 

  u  a   o u a   o      o a   o u  

  o          u      u      e 

 e     e     e     e      i   

 

INFORMÁTICA 
 
21 - Assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em Bytes para armazenar 500 MB. 
 

a) 1 EB. 
►b) 1 GB. 
c) 1 KB. 
d) 1 PB. 
e) 1 TB. 

 

22 - Sobre Sistema Operacional Windows 7, versão Português BR, estando na área de trabalho, qual atalho pode ser utilizado 

para abrir o Windows Explorer, usando a tecla do logotipo do Windows ? 
 

a) +TAB. 
b) +A. 
c) +D. 
►d) +E. 
e) +L. 

 

23 - Qual a funcionalidade usada para criar o layout ou alterações de formatação em uma parte de um documento, no Word 
2007 versão Pt BR? 

 

a) Hiperlink. 
b) Referência Cruzada. 
c) Quebra automática de texto. 
d) Quebra de página. 
►e) Quebra de seção. 
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24 - Sobre Word 2007 versão Pt BR, assinale a alternativa que apresenta a ação de Realçar, localizada em página inicial, grupo 
Fonte. 

 

a) texto 
b) texto 
c) texto 
d)  
►e) texto 

 
25 - O índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado na avaliação do estado nutricional de uma pessoa, levando-se em 

consideração, entre outros fatores, o peso (kg) e a altura (m) do indivíduo, sendo calculado pela fórmula: 

 

 

Usando o MS Excel 2007 versão PT BR, a fórmula correta para o cálculo do IMC, na qual o valor do Peso está na célula B2 
e o da Altura na célula B3, é: 

 

a) =B2|(B3&2) 
b) =B2..(B3xB3) 
►c) =B2/B3^2 
d) =B2%B3@2 
e) =B2:B3xB3 

 
26 - Com relação ao MS Excel 2007 versão PT BR, assinale a alternativa que apresenta a fórmula sintaticamente correta. 
 

►a) =Plan1!A3*Plan2!A4 
b) =Plan1%A3*Plan2%A4 
c) =A3.Plan1*A4.Plan2 
d) =A3!Plan1*A4!Plan2 
e) =Plan1(A3)*Plan2(A4) 

 
27 - Qual funcionalidade, utilizando-se o Internet Explorer 11 com Buscador BING, impede que imagens, textos e vídeos para 

adultos sejam exibidos nos resultados de pesquisa? 
 

a) SmartScreen. 
b) Navegação InPrivate. 
c) Cookies. 
►d) Pesquisa Segura. 
e) Modo Protegido Avançado. 

 
28 - Sobre tipos de Grupo do Google “Fórum de Perguntas e Respostas”, nas configurações predefinidas, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. Os tópicos podem ser marcados como resolvidos ou classificados pelos usuários. 
2. As pessoas devem postar usando a interface da Web, mas ainda podem receber atualizações por e-mail. 
3. Os tópicos podem ser atribuídos a outros membros e tratados como tarefas que podem ser resolvidas ou reatribuídas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
29 - Ao acessar o Internet Banking percebeu-se que o site não estava utilizando conexão segura. O suporte verificou que o 

serviço de DNS do computador estava redirecionando, de forma transparente, para uma página falsa. Esse tipo de 
ocorrência é chamada de: 

 

a) sequestro de máquina. 
b) ransomware. 
►c) pharming. 
d) vírus. 
e) fraude de antecipação de recursos. 

 
30 - Sobre políticas específicas de segurança, o Termo de Uso, ou Termo de Serviço, é um documento que define as regras de 

uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são 
consideradas abusivas. Esse conceito refere-se à política: 

 

►a) de uso aceitável. 
b) de confidencialidade. 
c) de privacidade. 
d) de Integridade. 
e) de não repúdio. 

  



8/10 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
31 - A Constituição Federal de 1988, art. 6º, estabelece como direitos fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social e a proteção à maternidade e à infância, sendo a saúde (art. 196) um direito de todos e 
dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas: 

 

a) sociais, ambientais e econômicas, que visem à redução de doença e de outros agravos e ao acesso universal às ações e 
serviços, para sua proteção e recuperação. 

►b) 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. 

c) de saúde, que visem à redução de doenças e ao acesso universal às ações e serviços, para sua promoção e proteção. 
d) sociais e de saúde, que visem à redução de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, 

proteção e recuperação. 
e) sociais e ambientais, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário às ações para sua 

promoção e proteção. 
 
 
32 - Os procedimentos para o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas atribuições específicas foram 

concretizados a partir da criação da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as atribuições e 
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo em caráter complementar, pois 
o SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais. 

(   ) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância sanitária, de 
vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

(   ) Entre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), está a assistência às pessoas por, intermédio de ações 
integradas de assistência e de atividades preventivas. 

(   ) A articulação das políticas e programas do Sistema Único de Saúde (SUS), a cargo das comissões intersetoriais, 
abrangerá, em especial, as atividades de alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e 
farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
►d) F – V – V – V. 
e) V – V – F – F. 

 
 

33 - De acordo com Barleta, Crivellaro e Woiski (2013), o modelo atual de Vigilância em Saúde esforça-se por dar respostas 
aos problemas de saúde da comunidade, considerando o seu território e a compreensão de situações de saúde, por meio 
da análise processual do cotidiano entre as condições reais e as condições sociais dos grupos populacionais. Por essa 
razão, é crescente a responsabilização dos municípios na organização dos serviços e nas ações básicas de saúde, 
considerando as ações de Vigilância Epidemiológica, em Saúde Ambiental, em Saúde do Trabalhador e Sanitária. A 
respeito das ações de Vigilância definidas pela Lei n° 8.080/90, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento de mudança nos fatores 
determinantes da saúde coletiva, com a finalidade de adotar as medidas de controle das doenças ou agravos. 

2. As ações de Vigilância em Saúde Ambiental dizem respeito a um conjunto de ações que propiciam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferem na saúde humana. 

3. A Vigilância em Saúde do Trabalhador é um conjunto de ações voltadas à reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos advindos das condições de trabalho decorrentes dos processos produtivos. 

4. As ações de Vigilância Sanitária devem promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, 
da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras 
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34 - No Paraná, a Vigilância Sanitária Estadual acompanha o trabalho executado pelas vigilâncias sanitárias municipais e 
complementa ações e normas, cujas atribuições estão inseridas no Código de Saúde do Paraná, sendo uma das 
atribuições a Licença Sanitária. Levando em consideração o Código de Saúde do Paraná (SESA, 2004), assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

a) Serão fornecidas licenças sanitárias para estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços de saúde e de 
interesse à saúde, ou de qualquer natureza, que estejam de acordo com a normatização sanitária em vigor e que apresentem 
capacidade administrativa, físico-funcional e qualificação de pessoal, adequada ao tipo de atividade e ao grau de risco que 
possa trazer à saúde. 

b) A licença sanitária é o reconhecimento da habilitação momentânea, podendo, a qualquer tempo, ser suspensa ou cancelada 
no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o direito de defesa em processo 
administrativo instaurado pela autoridade sanitária. 

►c) Em estabelecimentos com a licença sanitária devidamente regularizada, são suspensas as autuações ou intervenções de 
outros órgãos das esferas federal, estadual e municipal, que têm interface com o SUS e possuam atribuição específica para 
interceder no estabelecimento. 

d) Nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, a realização de reformas físicas ou alterações no número de leitos 
hospitalares tornam obrigatória a renovação do cadastro junto à Vigilância Sanitária e implicam nova vistoria. 

e) Os estabelecimentos de interesse à saúde devem apresentar à autoridade sanitária competente, previamente ao 
funcionamento, sem prejuízo de outras exigências legais, a relação dos serviços técnicos que compõem sua estrutura e 
memorial descritivo de atividades. 

 
 

35 - Entende-se por saneamento, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o controle de todos os fatores do meio 
físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social, sendo um 
direito humano para a vida. A respeito de Saneamento Básico e Ambiental, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo dos resíduos sólidos e de águas 
pluviais são os pilares do saneamento básico, sendo também um dos princípios da Política Nacional. 

2. As medidas de saneamento constituem obrigação do Estado, dos Municípios, de instituições públicas e privadas, 
bem como das pessoas físicas. 

3. É uma ação da Vigilância Sanitária a fiscalização de qualquer serviço de saneamento básico, público ou privado, 
individual ou coletivo, em todos os aspectos que possam afetar a saúde pública. 

4. Constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, bem como as ações e 
serviços de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

36 - No Brasil, muitas doenças erradicadas no século passado recrudesceram e tornaram-se problemas relevantes à saúde 
pública. São as chamadas doenças emergentes e reemergentes, como é o caso da dengue e da febre amarela. Na região 
litorânea do Paraná, especificamente no município de Paranaguá, a maior epidemia de dengue ocorreu entre 2015 e 2016 
e, em 2019, já há casos de febre amarela em Antonina. Considerando as ações de Vigilância Sanitária, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A Vigilância Sanitária poderá intervir mediante a identificação da existência de criadouros de larvas e/ou mosquitos 
transmissores da dengue em estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais. 

(   ) Mapear pontos estratégicos, como locais vulneráveis à proliferação do vetor, devido ao acúmulo de materiais que 
servem de criadouros: borracharias, ferros-velhos, rodoviárias, ferroviárias, logradouros públicos, cemitérios, locais 
com fins de lazer ou religiosos e piscinas de uso público, entre outros. 

(   ) Realizar a inspeção sanitária para identificar situações propícias ao criadouro de mosquitos e acompanhar as ações 
recomendadas, destacando-se que aos trabalhadores de vigilância sanitária é delegado pelo Estado o poder de 
polícia administrativa, que deve ser utilizado como ferramenta de proteção à saúde coletiva. 

(   ) Não é permitido interveniência dos agentes da Vigilância Sanitária em imóveis fechados ou abandonados, mesmo 
que representem risco à saúde pública. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) F – V – F – F. 
e) V – V – F – V. 
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37 - Considera-se infração sanitária a desobediência ou inobservância ao disposto em normas legais, regulamentares e outras 
que, por qualquer forma, se destinem a preservar a saúde. 

 

Considerando os aspectos relacionados às infrações sanitárias, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Os fabricantes e fornecedores de equipamentos, produtos e serviços de interesse da saúde respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo. 

b) As infrações sanitárias classificam-se em leves (aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante), 
graves (aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante) e gravíssimas (aquelas em que seja verificada a 
existência de duas ou mais situações agravantes). 

c) A pena de interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecimento, produto ou equipamento será aplicada quando for 
constatado indício de infração sanitária em que haja risco ou dano à saúde, e perdurará até que sejam sanadas as 
irregularidades. 

d) As infrações sanitárias serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura de auto de infração, na 
sede da repartição competente ou no local em que for verificada a infração, pela autoridade sanitária que a houver constatado, 
observados os rito e prazos estabelecidos pela Lei. 

►e) A obtenção de vantagem pecuniária decorrente do consumo, pelo público, de produto elaborado em desacordo com o disposto 
na legislação sanitária é considerada uma circunstância atenuante. 

 
38 - A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) tem como um dos objetivos a fiscalização sanitária e dos laudos de 

licenciamento. Uma das ações AIFU, que se destaca com frequência, é a apreensão de vidros de palmito em conserva em 
estabelecimentos industriais e comerciais, residências, transporte e vendedores ambulantes, não só no litoral, mas em 
toda a região metropolitana de Curitiba. A fiscalização conjunta quanto à extração, manipulação e comercialização do 
palmito em conserva está relacionada à: 

 

a) preocupação com a manipulação do alimento, que muitas vezes ocorre em locais inadequados, podendo representar risco à 
saúde, como a diarreia infecciosa causada pela Escherichia coli, que se dá por meio da ingestão de água ou alimentos que 
não foram processados adequadamente e tiveram algum tipo de contaminação fecal durante a sua manipulação ou produção. 

►b) infração sanitária de extrair, manipular e fabricar alimentos sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário, e pelo risco 
de desenvolvimento da bactéria Clostridium botulinum, quando extraído de forma inadequada, causando a doença botulismo. 

c) forma de extração do palmito, que não representa risco à saúde humana, mas é um crime ambiental quando retirado em áreas 
de preservação ambiental. 

d) preocupação com a extração, manipulação e conservação do alimento, que muitas vezes ocorre em locais inadequados, 
podendo representar risco à saúde, como a leptospirose. 

e) infração sanitária de extrair e comercializar, sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário, mesmo o palmito não 
sendo um dos alimentos com possibilidade de transmissão doenças associadas ao regulamento sanitário. 

 
39 - Considerando as ações da Vigilância Sanitária em casos de enchentes, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) Intensificar as atividades em caráter de urgência até o restabelecimento da normalidade, adotando uma vigilância ativa a partir 
da notificação imediata, pelas unidades de saúde, dos casos suspeitos de doenças de notificação compulsória relacionados 
a enchentes. 

b) Mapear os sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas coletivas e individuais quanto a sua vulnerabilidade, 
visando identificar áreas de maior risco, e realizar diagnóstico da qualidade da água para consumo humano, o qual, devido 
ao caráter emergencial, deverá priorizar as análises de cloro residual e E. coli ou coliformes termotolerantes. 

c) Identificar áreas para armazenamento, preparação e conservação de alimentos que foram afetadas pelas inundações e 
orientar quanto às práticas de manipulação e preparo, bem como descarte de alimentos e água contaminados. 

d) Identificar áreas potenciais para reservatórios, proliferação de vetores e abrigos de animais peçonhentos e associar com os 
mapeamentos de riscos existentes. 

e) Orientar quanto ao uso de hipoclorito de sódio para limpeza e desinfecção de objetos, utensílios e ambientes afetados pela 
enchente, bem como na desinfecção de água, frutas e verduras. 

 
40 - Segundo Malhadas (2001), “o avanço além dos limites de segurança para a continuidade da vida gerou um estado de 

desequilíbrio nas relações entre seus membros e o meio em que vivem, ou entre o Homem e a Natureza [...]. O 
desenvolvimento da vida em comunidade deve ter parâmetros e limites estabelecidos pela própria sociedade, na melhor 
forma de preservar a sua integralidade e a dos seus membros”, ou seja, “aquele que atende às necessidades do presente 
sem comprometer a possibilidade de satisfazer as necessidades das futuras gerações”. O texto apresentado refere-se ao 
conceito de: 

 

a) sustentabilidade. 
b) educação ambiental. 
c) saneamento ambiental. 
d) meio ambiente. 
►e) desenvolvimento sustentável. 
 

 


