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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificado edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Nome:  Inscrição nº: 

PROVA  - TÉCNICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

INSTRUÇÕES: 

1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivasNesta 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. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 

SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13.  A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela 

sala. 

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

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICO 

 
01. Alimentos como frutas, legumes e 

hortaliças devem ser higienizados, tendo em 

vista que esses podem ser consumidos crus. A 

correta higienização elimina os micróbios 

patogênicos e os parasitas. A respeito do tema, 

assinale a alternativa que não indica uma 

correta higienização:  

(a) Enxaguar em água corrente vegetais 

folhosos, folha a folha, frutas e legumes 

um a um. 

(b) Selecionar, retirando as folhas, partes e 

unidades deterioradas.  

(c) Manter o alimento sob refrigeração até a 

hora de servir.  

(d) Colocar de molho o alimento por 10 

minutos em água salitrizada, na diluição 

de 200 ppm (1 colher de sopa para 1 

litro).  

(e) Colocar o alimento de molho por 10 

minutos em água clorada, utilizando 

produto adequado para este fim (ler o 

rótulo da embalagem), na diluição de 200 

ppm (1 colher de sopa para 1 litro). 

 

02. Em relação à Lei 6.437 de 1977, sobre 

perícia de contraprova, é incorreto afirmar:  

(a) A perícia de contraprova será efetuada se 

houver indícios de violação da amostra em 

poder do infrator e, nessa hipótese, 

prevalecerá como decisório o laudo 

condenatório. 

(b) O infrator, discordando do resultado 

condenatório da análise, poderá, em 

separado ou juntamente com o pedido de 

revisão da decisão recorrida, requerer 

perícia de contraprova, apresentando a 

amostra em seu poder e indicando seu 

próprio perito.  

(c) Da perícia de contraprova será lavrada ata 

circunstanciada, datada e assinada por 

todos os participantes, cuja primeira via 

integrará o processo, e conterá todos os 

quesitos formulados pelos peritos. 

(d) Aplicar-se-á na perícia de contraprova o 

mesmo método de análise empregado na 

análise fiscal condenatória, salvo se 

houver concordância dos peritos quanto à 

adoção de outro.  

(e) A discordância entre os resultados da 

análise fiscal condenatória e da perícia de 

contraprova ensejará recurso à autoridade 

superior no prazo de dez dias, o qual 

determinará novo exame pericial, a ser 

realizado na segunda amostra em poder do 

laboratório oficial. 

 

03. No armazenamento de agrotóxicos, é 

correto afirmar:  

(a) A construção deve ser de madeira, com 

boa ventilação e iluminação artificial, 

não permitindo o acesso de animais.  

(b) O depósito deve ficar num local livre de 

inundações e separado de fontes de água, 

de residências e de instalações para 

animais (mínimo de 30 metros – NR 31).  

(c) As portas devem ficar sempre abertas 

para permitir a circulação de pessoas e a 

ventilação natural.  

04. Os órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos territórios e 

dos Municípios, bem como as Fundações 

instituídas pelo Poder Público, responsáveis 

pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental, constituirão o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente, assim estruturado:  

(a) Setorial, Local, Central e Superior.  

(b) Órgão Superior, Centros, Departamentos, 

Setores. 

(c) Órgãos Seccionais, Departamentos, 

Centros e Órgão Superior.  
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(d) Como a manipulação será feita durante o 

dia, não existe a necessidade de 

instalação elétrica no local.  

(e) As embalagens devem ser colocadas 

sobre prateleiras, cerca de 50 cm do piso, 

para evitar contaminação do solo. 

 

(d) Órgãos Locais, Departamentos, Centros e 

Órgão Superior.  

(e) Órgãos Setoriais, Órgãos Seccionais, 

Órgãos Locais, Órgão Central e Órgão 

Superior.  

 

05. A Lei 6.360, de 23/09/76, dispõe sobre a 

vigilância a que ficam sujeitos os 

medicamentos, as drogas, os insumos 

farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 

saneantes e outros produtos. Nenhum dos 

produtos de que trata esta Lei, inclusive os 

importados, poderá ser industrializado, 

exposto à venda ou entregue ao consumo 

antes de registrado no Ministério da Saúde. 

Com relação aos registros, é correto afirmar:  

(a) A validade do registro e da revalidação 

dos produtos dietéticos é de 12 meses.  

(b) Os atos referentes ao registro e à 

revalidação do registro somente 

produzirão efeitos a partir da data da 

publicação no site da Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária).  

(c) O registro a que se refere terá validade 

por 5 anos e poderá ser revalidado por 

períodos iguais e sucessivos, mantido o 

número do registro inicial.  

(d) Constará obrigatoriamente do registro a 

fórmula da composição do produto, bem 

como a data de fabricação e validade do 

mesmo.  

(e) Qualquer modificação de fórmula ou 

alteração de elementos de composição 

poderá ser incluída no mesmo registro, 

desde que ele ainda se encontre no prazo 

de validade.  

 

06. Com relação às atribuições da fiscalização 

da Vigilância Sanitária, é correto afirmar:  

(a) As autoridades fiscalizadoras, quando do 

exercício de suas atribuições, terão livre 

acesso em todos os locais do município 

sujeitos à legislação sanitária, em 

qualquer dia e hora, podendo utilizar de 

todos os meios e equipamentos 

necessários, ficando responsáveis pela 

guarda das informações sigilosas.  

(b) Para o exercício de suas atividades 

fiscalizadoras, os referidos profissionais 

serão designados mediante portaria do 

presidente da república ou do vice em 

exercício.  

(c) A equipe nacional de vigilância sanitária, 

investida de sua função regulatória, será 

competente para fazer cumprir as leis e os 

regulamentos sanitários.  

(d) Os profissionais competentes portarão 

credencial expedida pelo Poder Executivo 

Municipal e deverão apresentá-la somente 

se necessário no exercício de suas 

funções.  

(e) Os profissionais investidos na função 

fiscalizadora não terão poder de polícia 

administrativa. 

 

07. Com base nas temperaturas de 

conservação de alimentos, é correto 

afirmar:  

(a) No congelamento de alimento, a 

temperatura deve ser igual ou inferior a 

–10°C. 

(b) A temperatura de refrigeração de 

alimentos preparados deve ser inferior 

a 5°C.  

08. Conforme redação dada pela Lei no 9.677, 

de 02/07/98, quem corromper, adulterar, 

falsificar ou alterar substância ou produto 

alimentício destinado a consumo, tornando-o 

nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor 

nutritivo, estará sujeito à pena de:  

(a) Multa.  

(b) Reclusão, de 4 a 8 meses, e multa.  
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(c) No resfriamento de alimentos 

preparados, a temperatura deve ser 

reduzida de 60°C para 5°C em até 4 

horas.  

(d) Na manutenção a quente de alimentos 

preparados, a temperatura deve ser 

superior a 50°C por, no máximo, 8 

horas.  

(e) No tratamento térmico do alimento, 

todas as partes do alimento devem 

atingir no mínimo 100°C. 

(c) Reclusão, de 5 a 15 meses, e multa.  

(d) Reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.  

(e) Reclusão, de 5 a 15 anos, e multa. 

 

09. No Manual de Boas Práticas, documento 

que descreve as operações realizadas pelo 

estabelecimento, determina-se a 

obrigatoriedade de:  

(a) Educação a boa mesa.  

(b) Organograma da equipe.  

(c) Manutenção e higienização das 

instalações.  

(d) Controle da higiene e saúde dos 

consumidores.  

(e) Formulação do cardápio nutricional e 

saudável.  

 

 

 

10. De acordo com a Lei 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, só serão registrados como 

dietéticos os produtos constituídos por:  

(a) Alimentos naturais não modificados em 

sua composição ou características.  

(b) Substâncias isoladas ou associadas, com 

valor nutritivo, destinadas a dietas sem 

restrição.  

(c) Complementos alimentares que 

contenham apenas vitaminas sintéticas.  

(d) Produtos naturais, já considerados como 

alimentos habituais, contendo nutrimentos 

ou adicionados deles.  

(e) Produtos minerais ou orgânicos, puros ou 

associados, em condições de contribuir 

para a elaboração de regimes especiais. 

11. Os profissionais investidos na função 

fiscalizadora serão considerados autoridades 

sanitárias e exercerão todas as atividades 

inerentes à função de fiscal sanitário e, como 

tal, poderão determinar:  

(a) Análise fiscal dos proprietários 

agrícolas.  

(b) Liberação de recursos administrativos 

referentes a registros negados.  

(c) Instauração de processo civil a 

estabelecimentos com avarias.  

(d) Interdição cautelar de estabelecimento, 

lavratura de auto de infração sanitária.  

(e) Inspeção e fiscalização de obras civis, 

interdição das mesmas quando 

necessário. 

12. A Lei 8.080, de 19/09/90, diz que estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a execução de ações 

como:  

(a) De assistência dentária, inclusive 

farmacêutica.  

(b) Promoção de cursos e palestras sobre 

saúde do trabalhador.  

(c) De vigilância sanitária, de vigilância 

epidemiológica.  

(d) Cursos de gestantes, acompanhamento de 

pré-natal.  

(e) De assistência na pré-escola do 

funcionário concursado pela Anvisa. 

13. “É o número de casos novos da doença 

surgidos em um determinado local e período. 

”  Esse conceito refere-se a:  

 

14. Todas as alternativas abaixo se referem às 

ações desenvolvidas pelo SUS, EXCETO:  

 

(a) Promoção de saúde.  
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(a) Prevalência.  

(b) Surto.  

(c) Epidemia.  

(d) Incidência. 

(e) Pandemia. 

 

 

(b) Remediação da saúde.  

(c) Proteção de saúde.  

(d) Recuperação.  

(e) Reabilitação. 

 

15. Sobre o controle social do SUS, analise as 

proposições abaixo, marque V (verdadeiro) 

ou F (falso) e responda:  

 

I.  O controle social no SUS pressupõe a 

participação do cidadão nas 

Conferências de Saúde e nos Conselhos 

de Saúde.  

II.  Em relação aos Conselhos de Saúde, a 

Lei determina que deva haver uma 

paridade entre o segmento dos usuários e 

o conjunto dos demais segmentos.  

III.  A Conferência de Saúde acontece a cada 

5 anos, para avaliar a situação de saúde e 

propor as diretrizes para a formulação da 

política pública de saúde.  

A alternativa correta é:  

(a) F, V, F.  

(b) V, V, F.  

(c) V, F, V.  

(d) V, V, V.  

(e) F, F, F. 

16. A Lei 6.360, de 23/09/76, dispõe sobre a 

vigilância a que ficam sujeitos os 

medicamentos, as drogas, os insumos 

farmacêuticos e correlatos, cosméticos, sane-

antes e outros produtos. Nenhum dos produtos 

de que trata esta Lei, inclusive os importados, 

poderá ser industrializado, exposto à venda ou 

entregue ao consumo antes de registrado no 

Ministério da Saúde. 

Com relação aos registros, é correto afirmar: 

 

(a) A validade do registro e da revalidação 

dos produtos dietéticos é de 12 meses. 

(b) Os atos referentes ao registro e à 

revalidação do registro somente 

produzirão efeitos a partir da data da 

publicação no site da Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). 

(c) A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA - definirá por ato 

próprio o prazo para renovação do registro 

dos produtos de que trata esta Lei, não 

superior a 10 (dez) anos, considerando a 

natureza do produto e o risco sanitário 

envolvido na sua utilização. 

(d) Constará obrigatoriamente do registro a 

fórmula da composição do produto, bem 

como a data de fabricação e validade do 

mesmo. 

(e) Qualquer modificação de fórmula ou 

alteração de elementos de composição 

poderá ser incluída no mesmo registro, 

desde que ele ainda se encontre no prazo 

de validade. 

 

 

17. Dentre das alternativas abaixo existe uma 

INCORRETA, que não serve como exemplo 

de proteção à saúde, marque essa opção:  

 

(a) Campanha de vacinas.  

18. A Vigilância Sanitária faz a coordenação de 

campanhas de vacinação contra febre aftosa. 

Qual é o objetivo das Campanhas: 

 

(a) Repressão  

(b) Aniquilação  
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(b) Utilização de preservativos no ato 

sexual.  

(c) Controle da qualidade da água.  

(d) Auto exame manual da mama.  

(e) A não realização de exames preventivos.  

 

(c) Precaução  

(d) Otimização  

(e) Prevenção 

19. Para diminuir o uso de agrotóxicos, você 

pode utilizar outros modos de controle de 

pragas muito praticados na produção 

orgânica. São eles: 

 

(a) Criação de corredores ecológicos, 

adubação verde; o emprego de plantas 

companheiras e repelente 

(b) O monocultivo, adubação por pesticidas. 

(c) O cultivo de pragas domésticas, a rotação 

e o consórcio de culturas. 

(d) O cultivo de pragas domésticas e plantas 

contaminadas. 

(e) Adubação marrom, o monocultivo, 

irrigação natural. 

 

20. O controle de poluição das águas deve ser 

uma preocupação constante de todos os 

membros da comunidade, principalmente das 

autoridades envolvidas direta e indiretamente 

com a vigilância sanitária. Qual das opções 

abaixo melhor define o ato de coletar e tratar 

as águas servidas e pluviais: 

 

(a) Saneamento.  

(b) Evacuação.  

(c) Dessalinização. 

(d) Decantação.  

(e) Condensação.  

 


