
      CONCURSO PÚBLICO 

 

TARDE 

 
18 anos de serviços 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                    Órgão Expedidor                UF                                    Nº de Inscrição          

                             

 

 

AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
 

 

PREZADO CANDIDATO 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO / ESPECIALIDADE, quando for o caso, 

impressos se referem àqueles de sua opção no ato de inscrição. 

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo 

com sua opção. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

BOA SORTE!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

TEXTO 1 

 

 

Solidão pode matar tanto quanto a obesidade 

Levantamento com dados de quase 4 milhões de pessoas aponta que viver (ou se sentir) 

sozinho é bem mais prejudicial do que parece 

 

Muito se fala sobre a prevalência e os prejuízos da obesidade. Mas uma análise apresentada na 125ª Convenção Anual da 

Associação Americana de Psicologia alerta para outro mal pra lá de nocivo: a solidão. De acordo com os condutores do 

trabalho — cientistas da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos —, uma das principais ameaças nesse sentido 

seria o aumento do risco de morte prematura. 

 

A pesquisa ocorreu em duas partes. Na primeira, 148 estudos foram avaliados, totalizando 300 mil pessoas. Cruzando as 

informações dessa turma, os experts americanos concluíram que quem cultiva bons relacionamentos interpessoais tem 50% 

mais chances de não falecer antes da hora em comparação com os solitários. 

 

Já a segunda etapa considerou os dados de aproximadamente 3,4 milhões de voluntários, divididos em 70 pesquisas. Como 

era de se esperar, também houve uma clara relação entre a solidão ou o isolamento social e o risco de morrer antes do tempo. 

Mas o que intrigou os experts foi o fato de esses problemas, segundo o estudo, serem tão deletérios quanto a obesidade ou 

outras condições sérias de saúde. 

 

O isolamento social é definido como pouco ou nenhum contato com outros indivíduos. A solidão, por sua vez, é marcada pela 

falta de conexão emocional com os demais. Ou seja, é possível se sentir sozinho, mesmo em meio a um mar de gente. 

 

Durante a convenção em que essa revisão foi apresentada, a professora de psicologia Julianne Holt-Lunstad, uma de suas 

autoras, destacou a relevância do achado para os que estão na terceira idade, quando a falta de contato social é mais comum. 

Para ela, tal associação reforça a importância de investirmos em iniciativas que promovam o engajamento e a interação desse 

público, como centros de recreação e jardins comunitários. 

 
Vand Vieira. Disponível em: https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/solidao-pode-matar-tanto-quanto-a-obesidade. Acesso em: 

22/01/2019. Adaptado.  

 

01. Analisado globalmente, o Texto 1 tem o propósito principal de: 

 

A) alertar sobre os prejuízos da obesidade para a saúde da população. 

B) comparar as características clínicas da obesidade com as da solidão. 

C) comunicar ao público em geral resultados de uma pesquisa científica. 

D) divulgar a 125ª Convenção Anual da Associação Americana de Psicologia. 

E) relatar ações de interação entre idosos na Universidade de Brigham Young. 

 

 

02. Analise as informações abaixo.  

 

1) Os prejuízos da obesidade para a vida, ao contrário dos da solidão, são bem conhecidos. 

2) Cientistas americanos concluíram que a obesidade, ao contrário da solidão, não tem relação com a morte prematura. 

3) A solidão e o isolamento social têm conceitos semelhantes, mas resultam em consequências diferentes para o idoso. 

4) A diminuição do contato social é mais frequente na velhice, por isso devem ser promovidas ações de interação entre 

idosos. 

 

Estão em consonância com as informações do Texto 1: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. 

B) 1 e 4, apenas. 

C) 2 e 4, apenas. 

D) 3 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 
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03. Analise o trecho: “A pesquisa ocorreu em duas partes. Na primeira, 148 estudos foram avaliados (...). Já a segunda 

etapa considerou os dados de aproximadamente 3,4 milhões de voluntários (...)”. Considerando a sequência 

nitidamente temporal, conclui-se que se trata de um segmento 

 

A) argumentativo. 

B) descritivo. 

C) expositivo. 

D) injuntivo. 

E) narrativo. 

 

 

04. Acerca do sentido contextual de algumas palavras e expressões do Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

1) Com a expressão destacada em: ―Mas uma análise (...) alerta para outro mal pra lá de nocivo‖ (1º parágrafo), o autor 

introduz uma circunstância de lugar.  

2) Em: ―Mas o que intrigou os experts foi o fato de esses problemas (...) serem tão deletérios quanto a obesidade (...).‖, o 

autor quer dizer: ‗Mas o que despertou a curiosidade dos especialistas foi o fato de esses problemas serem tão danosos 

quanto a obesidade (...)‘. 

3) No trecho: ―A solidão, por sua vez, é marcada pela falta de conexão emocional com os demais.‖, (4º parágrafo), o 

segmento sublinhado significa o mesmo que ‗relação afetiva‘. 

4) No trecho: ―a professora de psicologia Julianne Holt-Lunstad (...) destacou a relevância do achado‖, (5º parágrafo) a 

palavra destacada significa ‗descoberta‘. 

 

Estão CORRETAS, apenas:  

 

A) 1 e 2. 

B) 1, 2 e 3. 

C) 1 e 4, 

D) 2, 3 e 4. 

E) 3 e 4. 

 

 

05. No trecho: “(...) é possível se sentir sozinho, mesmo em meio a um mar de gente.”, o segmento sublinhado estabelece, 

com o segmento que o antecede, uma relação semântica de 

 

A) causa. 

B) comparação. 

C) concessão. 

D) conformidade. 

E) explicação. 

 

 

06. Releia o título do Texto 1: “Solidão pode matar tanto quanto a obesidade”. Nesse título, a forma verbal destacada 

expressa: 

 

A) possibilidade. 

B) dúvida. 

C) obrigatoriedade. 

D) permissão. 

E) comparação. 

 

 

07. Assinale a alternativa em que as normas de concordância (verbal e nominal) estão cumpridas. 

 

A) Além das causas da solidão, precisa ser considerado as suas consequências. 

B) Se houver quaisquer conexões entre os indivíduos, já não se considera que existe solidão. 

C) Fazem anos que são feitas pesquisas sobre a obesidade, mas os estudos sobre a solidão são recentes. 

D) Devia ser estudado também os diversos casos de solidão que se verificam na infância.   

E) Certamente, ainda pode aparecer muitas novidades referentes aos efeitos da solidão na saúde dos homens. 
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08. O sinal indicativo de crase está CORRETAMENTE empregado em: 

 

A) Muitas das doenças que conhecemos se devem à solidão. 

B) As conexões face à face têm sido deixadas de lado neste século. 

C) Nos meses de inverno, de junho à agosto, aumenta o nível de solidão. 

D) Sentir solidão é algo que pode acontecer à qualquer pessoa. 

E) Alguns idosos estão acostumados à experiências de solidão.  

 

 

09. No que se refere às normas ortográficas vigentes, analise as afirmações a seguir. 

 

1. A palavra ‗obesidade‘ é grafada com ‗s‘, mas ‗azilo‘ e ‗cazulo‘ se grafam com ‗z‘. 

2. Na palavra ‗solidão‘, a sílaba tônica é a última, assim como nas palavras ‗órfão‘ e ‗bênção‘, cujos acentos gráficos 

indicam apenas o timbre da vogal. 

3. Embora tenham grafias diferentes, o primeiro fonema da palavra ‗solidão‘ é idêntico aos fonemas grafados com ‗ç‘ e 

‗ss‘ das palavras ‗menção‘ e ‗obsessão‘, respectivamente.   

4. A partir do último Acordo Ortográfico, palavras como ‗voo‘, ‗europeia‘ e ‗heroico‘ não são mais grafadas com 

acento.   

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1 e 3, apenas. 

B) 2 e 3, apenas. 

C) 3 e 4, apenas. 

D) 1, 2 e 4, apenas. 

E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

 

Texto 2 

 

 

Sozinho 

 

Às vezes, no silêncio da noite 

Eu fico imaginando nós dois 

Eu fico ali sonhando acordado 

Juntando o antes, o agora e o depois 

 

Por que você me deixa tão solto? 

Por que você não cola em mim? 

Tô me sentindo muito sozinho 

Não sou nem quero ser o seu dono 

É que um carinho, às vezes, cai bem [...] 

 
Trecho da canção ―Sozinho‖, de Peninha. 

 

 

10. Pela perspectiva como a canção de Peninha aborda o tema da solidão, infere-se que o eu lírico (a voz de quem „fala‟ 

no poema), certamente, 

 

A) sabe que perdeu a pessoa amada. 

B) deseja romper com a pessoa amada. 

C) goza da indiferença da pessoa amada.  

D) sente só desejo carnal pela pessoa amada. 

E) sente-se inseguro do amor da pessoa amada. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

11. Considere as seguintes afirmações: 

 

I. Se Antônio nasceu na Alemanha ou se José é brasileiro, então o edital é válido, e os documentos estão em ordem. 

II. Se Antônio ou José tem acesso ao prédio, então José é brasileiro. 

III. Os documentos NÃO estão em ordem 

 

Nessas condições, pode-se logicamente concluir que 

 

A) Antônio tem acesso ao prédio. 

B) Antônio não tem acesso ao prédio. 

C) o edital é válido. 

D) o edital não é válido. 

E) José é brasileiro. 

 

 

12. A negação lógica da afirmação “Todos os brasileiros possuem CPF e alguns brasileiros possuem RG” permite 

concluir que 

 

A) alguns brasileiros não possuem CPF. 

B) nenhum brasileiro possui CPF. 

C) alguns brasileiros não possuem CPF nem RG. 

D) todos os brasileiros possuem CPF e, também, RG. 

E) alguns dos que possuem CPF ou RG são estrangeiros naturalizados. 

 

 

13. Algumas sequências em matemática são definidas de forma recursiva, ou seja, o cálculo de um termo da sequência 

depende do valor alguns ou de todos seus termos anteriores. Denotando por an o n-ésimo termo de uma sequência 

definida pela equação de recorrência  

 

an = an-2 + an-3 onde a0 = 3, a1 = 0 e a2 = 2 

 

É CORRETO afirmar que 

 

A) os termos restantes da sequência repetem-se, ou seja, temos a sequência 3,0,2,3,0,2,3,0,2,... repetindo-se indefinidamente. 

B) os 10 primeiros termos da sequência ou são nulos ou números primos. 

C) existe um número primo maior que 10 entre os 15 primeiros termos da sequência. 

D) todos os números da sequência são múltiplos de 2 ou de 3. 

E) não há múltiplos de 5 na sequência. 

 

 

14. Uma senha de acesso a um dado sistema possui 8 caracteres escolhidos, de tal forma que 

 

I. cada um dos dois últimos caracteres é obrigatoriamente números (0,1,2,... ou 9, cada) 

II. cada um dos primeiros seis caracteres é escolhido como qualquer símbolo dentre os 26 caracteres do alfabeto (a,b,c,..., 

x,y,z) ou algum dos 8 caracteres especiais escolhidos no conjunto {#,@,$,%,&,*,! ,?}  

III. pelo menos um dos 8 caracteres da senha é, necessariamente, algum dos 8 caracteres especiais escolhidos no conjunto 

{#,@,$,%,&,*,! ,?}  

 

A chance de alguém adivinhar a senha, sabendo que seus 4 primeiros caracteres são, nesta ordem, p-e-t-r-... é: 

 

A) maior que 50%. 

B) impossível. 

C) pelo menos 1%. 

D) menor que 1 em 1.000. 

E) maior que 1 em 1.000, mas menor que 1%. 
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15. Um curso de inglês possui 15 salas de aula, cada uma das quais contendo 20 ou mais alunos. Escolhendo-se 

aleatoriamente, qual é a quantidade mínima de alunos que deve ser sorteada para garantir que há, ao menos, 2 

alunos de uma mesma sala? 

 

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33 
 

 

16. A quantidade de diagonais distintas em um polígono convexo regular de  lados é dada pela seguinte fórmula: 

 

A)  
2

)1( nn
  

 

B)  
2

)3( nn
  

 

C)  
2

)2)(1(  nn
  

 

D)  )1( nn   

 

E)  )3( nn  

 

 

17. Em uma empresa com 40 funcionários, sabe-se que 25 destes têm um salário mensal menor que 4 salários mínimos e 

que 20 destes têm um salário superior a dois salários mínimos. Nessas condições, é CORRETO afirmar que 

 

A) algum funcionário recebe exatamente 3 salários mínimos. 

B) nenhum funcionário recebe exatamente 3 salários mínimos. 

C) existe algum funcionário que recebe mais que 2, porém menos que 4 salários mínimos. 

D) nenhum funcionário que recebe mais que 2, porém menos que 4 salários mínimos. 

E) todos os funcionários recebem o mesmo valor. 
 

 

18. Uma pessoa possui 4 camisas monocromáticas das cores azul, vermelha, verde e amarela; 3 calças monocromáticas 

das cores azul, vermelha e verde e 2 tênis monocromáticos das cores azul e vermelha. Quantas combinações de 

camisa, calça e tênis de cores todas diferentes podem ser feitas nessas condições? 

 

A) Nenhuma 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

E) 12 
 

 

19. Uma sequência de números reais é chamada de Progressão Aritmética, se a subtração de termos consecutivos for 

uma constante. Se uma sequência em progressão aritmética tem, como segundo termo, o número 7 e como décimo 

termo, o número 39, a soma dos seus 5 primeiros termos é igual a 

 

A) 28 B) 35 C) 39 D) 55 E) 78 
 

 

20. Um grupo de 10 robôs fabricam 210 circuitos impressos em 3 minutos. De quantas horas 25 robôs precisarão para 

fabricar 105.000 desses circuitos? 

 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 25 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. As Ciclozoonoses são definidas quando o agente infeccioso passa por mais de um hospedeiro vertebrado para 

cumprir seu ciclo. A que infecção estamos nos referindo? 

 

A) Dengue B) Malária C) Raiva D) Filariose E) Cisticercose 

 

 

22. Entre os objetivos da Vigilância Ambiental em Saúde, destaca-se o de identificar os riscos e divulgar as informações 

referentes aos fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças. Nesse contexto, a teníase é uma 

parasitose provocada pela forma adulta das espécies Taenia solium e Taenia saginata(tênia). Sua transmissão ocorre 

por meio do(a) 

 

A) consumo de carne contaminada crua ou mal cozida. 

B) contato com água contaminada. 

C) picada de mosquitos. 

D) contato com urina contaminada. 

E) contato com saliva do animal infectado. 

 

 

23. As frutas, legumes e hortaliças são essenciais para compor a dieta da população; contêm vitaminas, minerais, fibras 

alimentares e compostos protetores, que regulam o organismo. Das alternativas abaixo, identifique a que NÃO 

corresponde aos cuidados com esses alimentos. 

 

A) Escolher produtos que não estejam amassados ou com sinais de picadas de insetos. 

B) Manter as hortaliças em locais secos. 

C) Observar o grau de maturidade fisiológica de cada produto. 

D) Lavar corretamente os vegetais para consumo in natura. 

E) Acondicionar, sob refrigeração e/ou congelamento, os produtos minimamente processados. 
 

 

24. Desde 2017, a Prefeitura de Petrolina, por meio da Lei nº 2.888, instituiu a estrutura organizacional básica da 

Agência Municipal de Vigilância Sanitária – AMVS, que ficou vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, 

compreendendo 

 

A) Diretor Presidente,  Assessor Técnico II e Secretária de Gabinete. 

B) Agentes Comunitários de Saúde. 

C) Fiscais de Vigilância e secretária de gabinete. 

D) Médicos e Enfermeiros. 

E) Assessores Técnicos e Fiscais de vigilância. 
 

 

25. São competências da Agência Municipal de Vigilância Sanitária, todas as citadas abaixo, EXCETO: 

 

A) Conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação. 

B) Fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o sistema e a cooperação técnico-científica federal. 

C) Manter sistema de informação contínuo e permanente para integrar suas atividades com as demais ações de saúde. 

D) Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária. 

E) Autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. 

 

 

26. Para os efeitos do Regulamento do Código Sanitário do Estado de Pernambuco no DECRETO Nº 20.786, de 10 de 

agosto de 1998, consideram-se autoridade sanitária 

 

A) Fiscais da Procuradoria Geral do Município. 

B) Secretário de Saúde do Estado, Presidente da Fundação de Saúde Amaury de Medeiros – FUSAM, Gestor do SUS-PE, 

Secretário Adjunto de Saúde do Estado, Inspetores Sanitários e Agentes Sanitários. 

C) Secretário de Saúde do Estado, Gestor do SUS-PE, Secretário Adjunto de Saúde do Estado, Inspetores Sanitários. 

D) Gestor do SUS-PE e Fiscais da Fazenda. 

E) Auditores Fiscais e Gestor do SUS-PE. 
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27. Com relação à Qualidade da Carne, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Os efeitos das mudanças no pré-rigor (tempo, temperatura e pH) e nas características da carne (maciez, coloração e  

suculência) são influenciados pelo período entre o abate e o completo desenvolvimento do processo de rigor mortis. 

II. O desenvolvimento do processo de rigor mortis muscular é influenciado, principalmente, pela reserva de glicogênio, 

pH e temperatura. 

III. A maciez é uma característica importante da palatabilidade da carne, e a idade do animal influencia em grande parte 

pela variação da maciez da carne. 

IV. A velocidade do rigor mortis é controlada, apenas, pela idade do animal e pelo pH do músculo. 
 

Estão CORRETAS 

 

A) todas. D) apenas I, III e IV. 

B) apenas I e II. E) apenas I, II e III. 

C) apenas I, II e IV. 
 

 

28. O saneamento básico constitui-se como o conjunto de infraestruturas e medidas adotadas pelo gestor público, a fim 

de serem geradas melhores condições de vida para a população. Das alternativas abaixo, identifique a que NÃO 

corresponde a recomendações nessa perspectiva. 

 

A) Conjunto de serviços estruturais de abastecimento de água 

B) Esgotamento sanitário 

C) Descarte de agulhas e seringas descartáveis 

D) Limpeza e drenagem de lixo 

E) Manejo de resíduos sólidos 
 

 

29. No âmbito da Vigilância Ambiental em Saúde, entre outras competências, desenvolvem-se ações do destino dos 

resíduos, sobretudo a coleta seletiva como um método de otimização dos processos de destinação adequada desses 

resíduos. Com relação às cores das lixeiras, segundo Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I. A cor AZUL destina-se a materiais como papel e papelão. 

II. A cor VERMELHA destina-se a materiais como plásticos. 

III. A cor VERDE destina-se a materiais como vidros. 

IV. A cor BRANCA destina-se a resíduos de hospitais e serviços de saúde. 
 

Estão CORRETAS 

 

A) todas. D) apenas I, III e IV. 

B) apenas I e II. E) apenas I, II e III. 

C) apenas I, II e IV. 
 

 

30. O Art. 447 do Código Sanitário do Estado de Pernambuco (DECRETO Nº 20.786/1998) instituiu as doenças de 

notificação imediata a todos os órgãos do Sistema Único da Saúde - S.U.S. Das alternativas abaixo, identifique a que 

NÃO se aplica. 

 

A) Cólera D) Doença meningocócica e meningite meningocócica 

B) Febre amarela E) Neoplasias 

C) Dengue hemorrágica 
 

 

31. O Controle de Estoques é parte essencial nas Unidades de Alimentação, sendo necessárias e importantes as normas 

a fim de garantir sempre a qualidade de seus produtos nesse processo. Sobre isso, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Os funcionários envolvidos no processo devem utilizar equipamentos de proteção adequados, como luvas, máscaras e botas. 

B) Quanto aos produtos perecíveis, deve-se fazer com que o item mais antigo seja o último a ser vendido. 

C) Utilização de equipamentos limpos e que garantam a redução de riscos de contaminação. 

D) Acompanhar a validade, o lote e o tipo de produto (carnes, laticínios, enlatados, refrigerantes, etc.) de cada item. 

E) Os funcionários precisam cumprir rotinas de higienização dos alimentos e das bebidas. 
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32. O leite é um excelente meio de cultura, podendo sofrer contaminação em qualquer estágio de produção. Assim, os 

cuidados na obtenção higiênica do leite devem começar na ordenha. Para tal, faz-se necessário que 

 

A) a troca de cama e o fornecimento de ração aconteçam em horário próximo da ordenha. 

B) as condições do alojamento do animal não interfiram na qualidade sanitária do leite. 

C) os ordenhadores lavem as mãos apenas antes do início da ordenha. 

D) a ordenha aconteça em momentos durante o dia, quando as temperaturas são mais amenas. 

E) o leite cru refrigerado seja mantido à temperatura máxima de -10
o
C na propriedade rural e -18

o
C no estabelecimento 

processador. 

 

 

33. Todo serviço de abastecimento de água está sujeito ao controle da autoridade sanitária, devendo seguir algumas 

recomendações. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA. 

 

A) As águas de procedência duvidosa poderão ser utilizadas para a irrigação de hortaliças. 

B) A água de abastecimento, qualquer que seja sua procedência, deverá ser potável. 

C) As fossas poderão ser construídas a montante e nas proximidades das nascentes de água ou de poços destinados ao 

abastecimento. 

D) O veículo utilizado para o transporte de água potável para consumo humano poderá ser feito conjuntamente com pessoas, 

animais e/ou alimentos. 

E) A adição de diferentes níveis de cálcio nas águas de abastecimento obedecerá às normas técnicas a serem expedidas pelo 

órgão competente. 

 

 

34. Sobre as ações da vigilância epidemiológica, vinculadas ao Ministério da Saúde, que visam ao Controle dos Fatores 

de Riscos Biológicos, analise os itens abaixo: 

 

I. O mapeamento de áreas de risco em determinados territórios 

II. Trabalhar conjuntamente com a Vigilância Epidemiológica 

III. Conhecer a incidência e prevalência dessas doenças 

IV. Desconsiderar o impacto das ações de controle 

 

Estão CORRETOS 

 

A) todos.  

B) apenas I e II.  

C) apenas I, II e IV. 

D) apenas I, III e IV. 

E) apenas I, II e III. 

 

 

35. De acordo com a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, do Ministério da Saúde: “Qualquer dano à integridade 

física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por 

substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões e          

maus-tratos, e lesão autoprovocada”. Assinale a alternativa que indica o conceito descrito na afirmativa. 

 

A) Epizootia B) Zoonose C) Epidemia D) Endemia E) Agravo   

 

 

36. De acordo com a Lei Orgânica do município de Petrolina, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, assegurado mediante políticas econômicas e ambientais, que 

visem à prevenção e à eliminação do risco de doença e outros graves e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua proteção, promoção e recuperação. 

II. A política municipal de desenvolvimento urbano visa assegurar, dentre outros objetivos, a garantia da preservação, da 

proteção e da recuperação do meio ambiente. 

III. As ações e serviços de saúde são de natureza política, cabendo ao Estado, nos termos da lei, sua regulamentação, 

fiscalização e controle. 
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IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, participar do controle e 

fiscalização, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos, radioativos e outros que 

possam agredir a saúde e o meio ambiente. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas estão corretas. D) Apenas II e III estão corretas. 

B) Apenas I e IV estão corretas. E) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
 

 

37. Desde 2004, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, instituiu o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. A fim de 

garantir as condições higiênico-sanitárias do produto, é importante que 
 

A) o prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração à temperatura de 10ºC (dez graus 

Celsius), ou inferior, seja de 48 horas. 

B) os coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem conter 

tampas. 

C) os manipuladores de alimentos devem ser capacitados anualmente, sobre a prevenção da contaminação cruzada e saúde. 

D) sejam implementados Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados à Higienização de instalações, Controle 

integrado de vetores e pragas urbanas, Higiene e saúde dos manipuladores. 

E) sejam implementados Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados à higienização de instalações, equipamentos 

e móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório, higiene e saúde dos manipuladores. 
 

 

38. Com relação à Investigação de surtos, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O surto de doença transmitida por alimentos pode ser caracterizado pela ocorrência de duas ou mais pessoas com 

manifestações clínicas compatíveis e relação de espaço e tempo entre elas.  

II. A ocorrência de casos suspeitos isolados ou surtos de febre tifoide, doença de notificação compulsória no Brasil, deve 

ser notificada. 

III. A comunicação da ocorrência do surto se restringe, apenas, à equipe de Investigação. 

IV. A coleta de amostras de alimentos pode ser realizada pelos funcionários da empresa onde ocorreu o surto. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) todas.  D) apenas I, III e IV. 

B) apenas I e II. E) apenas I, II e III. 

C) apenas I, II e IV. 
 

 

39. Com relação aos produtos que são sujeitos à fiscalização sanitária, observe os itens abaixo: 
 

I.  Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes 

II. Saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos 

III. Órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições 

IV. Sangue e hemoderivados 

V. Quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética ou por outro 

procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todos estão corretos. D) Apenas III está incorreto. 

B) Apenas I está incorreto. E) Apenas IV está incorreto. 

C) Apenas II está incorreto. 
 

 

40. Em um sistema de esgotamento sanitário, o duto final que recebe efluentes e os leva a um corpo receptor, sem haver 

contribuição no trajeto, é denominado de 
 

A) Coletor de esgoto. D) Extravasor. 

B) Ramal predial. E) Emissário. 

C) Caixa de gordura. 
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