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março

30

30 de março
das 15 às 18:30 h
3:30 h de duração*
40 questões

Fiscal em Vigilância Sanitária Nível Superior
(todas as habilitações)

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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(

) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.

Estado de Santa Catarina

12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.
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Conhecimentos Específicos
16. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, sobre as atribuições da vigilância sanitária em nível municipal, estadual, regional e federal.
Coluna 1 Nível
1.
2.
3.
4.

Municipal
Estadual
Regional
Federal

17. Não é (são) exemplo(s) de áreas e locais de atuação da vigilância sanitária:
a.
b.
c.
d.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–4
2–3–4–1
3–2–4–1
3–4–1–2
4–2–1–3
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( )
(X)
( )
( )

e. (

Coluna 2 Atribuições
( ) Coordenar, assessorar, supervisionar e executar transitória e complementarmente procedimentos básicos de Vigilância Sanitária.
( ) Executar ações e implementar serviços de
Vigilância Sanitária, em caráter complementar, e prestar apoio técnico-financeiro aos
municípios.
( ) Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, prestar cooperação técnica e financeira aos Estados e Municípios e executar
ações de sua exclusiva competência.
( ) Coordenar, programar e executar procedimentos básicos de Vigilância Sanitária.

(25 questões)

Lojas e áreas de lazer.
Locais de desastres naturais.
Redes de esgoto e fornecimento de água.
Locais de produção e comercialização de
alimentos.
) Investigação de reações adversas a medicamentos, sangue e produtos de uso hospitalar.

18. Os agrotóxicos são classificados pela Anvisa,
órgão de controle do Ministério da Saúde, em quatro
classes de perigo. Cada classe é representada por uma
cor no rótulo e na bula do produto.
Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, sobre a classificação
dos agrotóxicos pela cor do produto.
Coluna 1 Classificação
1.
2.
3.
4.

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV

Coluna 2 Cor
(
(
(
(

)
)
)
)

Azul
Amarela
Verde
Vermelha

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4
2–4–3–1
3–1–4–2
3–2–4–1
4–3–2–1
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19. O controle sanitário de alimentos pelo Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) considera o
controle pré-mercado e o controle pós-mercado.
Assinale a alternativa correta sobre a definição de
controle pré-mercado.
a. ( X ) Considera-se como controle pré-mercado atividades de registro, aprovação de rotulagem,
expedição de alvarás sanitários e/ou licenças
sanitárias.
b. ( ) Considera-se como controle pré-mercado atividades desenvolvidas com foco no processo
e nos riscos.
c. ( ) Considera-se como controle pré-mercado
atividades de qualidade do produto conferida
à empresa fabricante.
d. ( ) Considera-se como controle pré-mercado atividades de questionamento aos consumidores
sobre a segurança dos produtos consumidos.
e. ( ) Considera-se como controle pré-mercado
atividades adotadas para garantir a qualidade
sanitária e a conformidade dos produtos.

20. Assinale a alternativa correta em relação aos
cuidados que os estabelecimentos que preparam e
manipulam alimentos devem ter com a água.
a. ( ) No caso de poços artesianos, a água deve ser
analisada de dois em dois meses.
b. ( ) A caixa d’água deve ser lavada e higienizada a
cada 12 meses.
c. ( ) Para desinfetar a caixa d’água os estabelecimentos devem usar somente sabão neutro.
d. ( ) O gelo, utilizado nos sucos, pode ser preparado com água reutilizada ou de poços
artesianos.
e. ( X ) Os estabelecimentos devem ser abastecidos
com água corrente tratada, proveniente do
abastecimento público ou de sistema como
poços artesianos.

21. A vigilância em saúde do trabalhador visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da
população trabalhadora. No dia a dia os trabalhadores
estão sujeitos a diferentes riscos, tais como: riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, entre outros.
Entende-se por riscos ergonômicos:
a. (

b.

c.

d.
e.

) As atividades expostas a ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante, temperaturas
extremas e pressão atmosférica anormal.
( X ) As atividades que utilizam equipamentos,
máquinas e mobiliários inadequados, levando
a posturas e posições incorretas; locais adaptados com más condições de iluminação e
ventilação.
( ) As atividades de proteção das máquinas,
arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente
de trabalho, sinalização, rotulagem de
produtos.
( ) As atividades expostas a agentes e substâncias químicas e poeiras minerais e vegetais.
( ) As atividades expostas a vírus, bactérias e
parasitas.

22. Assinale a alternativa que não corresponde a um
exemplo de situação a ser investigada pela vigilância
sanitária.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Infecções hospitalares.
Doenças/acidentes de trabalho.
Produtos e quaisquer situações de risco.
Coibir fraudes e abusos contra o consumidor.
Surtos de doenças transmitidas por alimentos.

23. As doenças provenientes de alimentos (DTAs) são
causadas por agentes químicos ou biológicos.
São exemplos de agentes químicos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

oxalatos e micotoxinas.
micotoxinas e pesticidas.
pesticidas e metais tóxicos.
micotoxinas e plantas tóxicas.
plantas tóxicas e metais tóxicos.
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24. A Lei no 6.360/1976 determina que a legislação
local supletiva fixe as exigências e condições para o
licenciamento dos estabelecimentos que fabricam
produtos saneantes.

26. Assinale a alternativa correta sobre a produção e
comercialização de produtos que contêm substâncias
inalantes, como a cola de sapateiro e adesivos, que
afetam o sistema nervoso central.

Para licenciar esses estabelecimentos devem ser
observados os seguintes preceitos:

a. ( X ) As empresas devem desenvolver pesquisas
para adicionar substâncias de odor repugnante
que ajudem a impedir sua inalação abusiva.
b. ( ) A venda pode ocorrer livremente em todos os
estabelecimentos, porém o rótulo deve conter
a identificação do fabricante e o comprador
deve ser credenciado no site da Anvisa.
c. ( ) Os rótulos dos produtos que contêm substâncias inalantes devem estampar na embalagem
a advertência de venda proibida para menores de 16 anos e que a inalação do produto
pode causar a morte.
d. ( ) Os produtos comercializados em volumes
iguais ou superiores a 1000 ml devem orientar a respeito do modo de usar, precauções e
primeiros socorros.
e. ( ) O estabelecimento que comercializa produtos
que contêm substâncias inalantes deve criar
um controle de lote conjunto de todos os produtos que permita relacioná-los à nota fiscal.

a. ( ) Não é obrigatória a existência de instalações
separadas para a fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos
acabados quando um só estabelecimento
industrializar ou comercializar produtos de
natureza ou finalidade diferentes.
b. ( ) Os produtos saneantes fitossanitários e zoossanitários, os de uso exclusivo veterinário e os
destinados ao combate de roedores na agricultura devem ser regularizados/registrados/
notificados na Anvisa.
c. ( ) Os produtos saneantes de uso profissional podem ser livremente vendidos em
supermercados.
d. ( ) As empresas fabricantes ou importadoras
de matérias-primas, insumos e componentes destinados à fabricação de produtos
saneantes são obrigadas a ter Autorização
de Funcionamento de Empresa (AFE) na
Vigilância sanitária municipal.
e. ( X ) As empresas fabricantes ou importadoras
de produtos saneantes e/ou produtos para
saúde são responsáveis pela aprovação dos
fornecedores de matérias-primas, insumos
e componentes utilizados na fabricação de
seus produtos, conforme parâmetros técnicos
estabelecidos pelo Controle de Qualidade da
empresa fabricante.

25. São considerados saneantes domissanitários:
a. ( ) raticidas, corantes, inseticidas e nutrimentos.
b. ( ) detergentes, corantes, cosméticos e perfumes.
c. ( ) nutrimentos, produtos dietéticos, cosméticos
e corantes.
d. ( X ) inseticidas, raticidas, desinfetantes e
detergentes.
e. ( ) inseticidas, detergentes, corantes e
cosméticos.

Página 10

27. Assinale a alternativa incorreta em relação ao
serviço de inspeção sanitária de empreendimento de
produto de origem animal.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A inspeção sanitária para os produtos de origem animal, durante o processo produtivo, é
de responsabilidade dos órgãos de Agricultura.
( ) Os estabelecimentos que pretendem comercializar seus produtos em qualquer local do
Brasil devem ser registrados no Serviço de
Inspeção Federal (SIF).
( X ) A inspeção sanitária para os produtos de origem animal, durante o processo produtivo, é
de responsabilidade da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
( ) Todos os produtos de origem animal, independentemente de os estabelecimentos serem
registrados no SIM, no SIE ou no SIF, após o
processo produtivo (distribuição e consumo),
são fiscalizados pela Vigilância Sanitária.
( ) Os estabelecimentos que pretendem comercializar seus produtos apenas no território de
seu Estado devem ser registrados no Serviço
de Inspeção Estadual no SIE ou no SIF.

Estado de Santa Catarina

28. A definição “produtos de composição aromática
obtida à base de substâncias naturais ou sintéticas que, em concentrações e veículos apropriados,
tenham como principal finalidade a odorização
de pessoas ou ambientes apresentados em forma
líquida, gelificada, pastosa ou sólida”, segundo a Lei
6.360/1976, refere-se a:

31. Para cumprir a Lei 6.938/81 foram estabelecidos
vários princípios ambientais. Em relação ao princípio
poluidor-pagador, assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

b.

( )
(X)
( )
( )
( )

corantes.
perfume.
saneantes.
cosmético.
produtos de higiene.

29. O medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, podendo diferir somente
em características relativas a tamanho e forma do
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem,
excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca, é considerado:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Medicamento similar.
Medicamento genérico.
Medicamento de referência.
Medicamento Intercambiável.
Medicamento bioequivalente.

a. (

c.

d.

e.

) O princípio do poluidor-pagador regula a interação do ser humano com o meio ambiente e
estabelece sanções para os que desobedecem
às leis.
( ) O princípio do poluidor-pagador está ligado
à análise das medidas a serem tomadas e dos
valores a serem aplicados em ativos, bem
como a constituição de reservas para a previsão de possíveis danos.
( X ) O princípio do poluidor-pagador estabelece
que a internalização dos custos externos relacionados aos danos ambientais é de responsabilidade do poluidor.
( ) O princípio do poluidor-pagador pode ser
definido como o prejuízo aos recursos ambientais, com a consequente alteração adversa do
equilíbrio ecológico e da qualidade ambiental.
( ) O princípio do poluidor-pagador determina a
responsabilidade da perícia criminal em realizar
a valoração ambiental do crime ou dano sob
apuração, reconhecendo a importância deste
instrumento na reparação dos danos causados.

32. Em relação ao armazenamento e preparo de alimentos, assinale a alternativa correta.
a. (

30. A Lei 9.677/1998 altera os dispositivos do Código
Penal, incluindo na classificação dos delitos considerados hediondos os crimes contra a saúde pública.
Segundo esta Lei, a pena/reclusão por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1 a 2 anos.
1 a 5 anos.
5 a 10 anos.
10 a 15 anos.
20 anos.

b.

c.

d.

e.

) Os alimentos congelados devem ser descongelados a temperatura ambiente ou podem
ser cozidos diretamente na hora do preparo
( ) Os alimentos preparados que não serão imediatamente consumidos devem ser conservados nas geladeiras em vasilhas tampadas, por,
no máximo, 15 dias.
( ) Alimentos cozidos podem permanecer à temperatura ambiente por dez horas. Após este
tempo devem ser mantidos sob refrigeração.
( ) Alimentos crus podem ser mantidos em temperatura ambiente por tempo indeterminado,
mas é importante estarem em local arejado e
limpo.
( X ) O contato de alimentos crus com alimentos
cozidos deve ser evitado. Além disso, lave os
utensílios usados no preparo de alimentos
crus antes de utilizá-los em alimentos cozidos.
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33. Segundo a Lei 6.437/1977, são infrações sanitárias,
exceto:
a. ( X ) Proceder a mudança de estabelecimento de
armazenagem de produto importado, de
embarcações, aeronaves, veículos terrestres,
terminais alfandegados, terminais aeroportuários ou portuários, estações e passagens
de fronteira e pontos de apoio de veículos
terrestres sem autorização do órgão sanitário
competente.
b. ( ) Construir, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, laboratórios de produção de medicamentos, drogas,
insumos, cosméticos, produtos de higiene,
dietéticos, correlatos, ou quaisquer outros
estabelecimentos que fabriquem alimentos,
aditivos para alimentos, bebidas, embalagens,
saneantes e demais produtos que interessem
à saúde pública, sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente ou
contrariando as normas legais pertinentes.
c. ( ) Construir, instalar ou fazer funcionar hospitais,
postos ou casas de saúde, clínicas em geral,
casas de repouso, serviços ou unidades de
saúde, estabelecimentos ou organizações
afins, que se dediquem à promoção, proteção
e recuperação da saúde, sem licença do órgão
sanitário competente ou contrariando normas
legais e regulamentares pertinentes.
d. ( ) Extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar
ou reembalar, importar, exportar, armazenar,
expedir, transportar, comprar, vender, ceder
ou usar alimentos, produtos alimentícios,
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes,
utensílios e aparelhos que interessem à saúde
pública ou individual, sem registro, licença, ou
autorizações do órgão sanitário competente
ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente.
e. ( ) Rotular alimentos e produtos alimentícios ou
bebidas bem como medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos, produtos dietéticos,
de higiene, cosméticos, perfumes, correlatos,
saneantes, de correção estética e quaisquer
outros contrariando as normas legais e
regulamentares.
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34. A Lei 6.360/1976 dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas,
os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos.
Assinale a alternativa correta em relação ao registro
de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Havendo necessidade de serem modificadas
a composição, posologia ou as indicações
terapêuticas de produto farmacêutico tecnicamente elaborado, a empresa solicitará a
permissão à vigilância sanitária do Município.
( ) Somente será registrado o medicamento cuja
preparação necessite cuidados especiais de
purificação, dosagem, esterilização ou conservação, quando tiver em sua composição
substância antiga e reconhecida.
( ) Poderá ser registrado o medicamento que
não tenha em sua composição substância
reconhecidamente benéfica do ponto de vista
clínico ou terapêutico.
( X ) Será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, sempre
que efetuada modificação não autorizada em
sua fórmula, dosagem, condições de fabricação, indicação de aplicações e especificações
anunciadas em bulas, rótulos ou publicidade.
( ) O pedido de novo registro do produto poderá
ser formulado cinco anos após a verificação
do fato que deu causa à perda da validade
do anteriormente concedido, salvo se não for
imputável à empresa interessada.

35. Assinale a alternativa que não representa o
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
a. (
b.
c.
d.
e.

) A vigilância nutricional e a orientação
alimentar.
( X ) A responsabilidade na formulação da política e
na execução de ações de saneamento básico.
( ) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
( ) A colaboração na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.
( ) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
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36. Assinale a alternativa correta em relação à responsabilidade civil por dano ambiental.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A responsabilidade civil no Direito Ambiental
visa à satisfação de um particular que depende
das condições naturais para sobrevivência.
( ) Evento danoso é o fato que causou prejuízo
ao meio ambiente. O dano ou prejuízo ao
meio ambiente é pequeno e eventual, sendo
esta a noção temporal que diferencia o dano.
( ) A reparação ou indenização torna legítima a
atividade lesiva, pois sua finalidade é a punição do poluidor, estimulando condutas danosas, e a reparação do ambiente degradado
para menor prejuízo da coletividade.
( ) Na responsabilidade civil por dano ambiental
é preciso provar a culpa do poluidor. Para sua
caracterização não pode ser comprovado
somente o evento danoso, a conduta lesiva
e o nexo causal entre o dano e a conduta do
poluidor.
( X ) A indenização pecuniária como forma de
responsabilizar quem causou o dano ambiental deve ser meio subsidiário de responsabilização. Primeiramente, deve ser adotada a
recuperação do meio ambiente e só na impossibilidade desta reparação, deve o agente
indenizar a coletividade.

37. Assinale a alternativa correta em relação aos
cuidados na manipulação de alimentos.
a. ( ) Os alimentos servidos quentes devem ficar à
temperatura de 35°C por até 24 horas.
b. ( X ) Os alimentos servidos frios, como as saladas,
devem permanecer à temperatura de 10°C
por até quatro horas.
c. ( ) A água do balcão térmico (self-service)
deve ser mantida entre 35 e 55°C e trocada
semanalmente.
d. ( ) O cozimento é a etapa mais importante do
preparo dos alimentos. A temperatura segura
de cozimento é no mínimo 24°C no interior da
peça.
e. ( ) Os produtos devem ser colocados em “pallets”
ou estrados com 10 cm de altura e com uma
distância segura entre as pilhas.

38. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, quanto à cor
dos receituários de medicamentos sujeitos a controle
especial.
Coluna 1 Medicamentos
1. Entorpecentes
2. Psicotrópicos
3. Retinoides de uso sistêmico
Coluna 2 Cor
(
(
(

) Amarela
) Azul
) Branca

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1–2–3
2–1–3
2–3–1
3–1–2
3–2–1

39. Para segurança e saúde no trabalho em serviços
de saúde, a sala de raios X deve ter os seguintes requisitos, exceto:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Equipamentos móveis com cabo disparador
com um comprimento mínimo de 2 metros.
( ) Ter as portas de acesso das salas com equipamentos de raios X fixos, mantidas fechadas
durante as exposições.
( ) Ter sinalização luminosa vermelha acima
da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de advertência:
“Quando a luz vermelha estiver acesa, a
entrada é proibida”.
( ) Ter sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das
inscrições: “Raios X, entrada restrita” ou “Raios X,
entrada proibida a pessoas não autorizadas”.
( X ) Ter, no máximo, 2 equipamentos de raios X
por sala.
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40. Segundo a Anvisa, os agentes biológicos podem
ser classificados em classe de risco 1, classe de risco 2,
classe de risco 3 e classe de risco 4.
São classificados como risco 3 os agentes biológicos
de:
a. ( ) Baixo risco individual para o trabalhador e
para a coletividade, com baixa probabilidade
de causar doença ao ser humano.
b. ( ) Risco individual moderado para o trabalhador
e com baixa probabilidade de disseminação
para a coletividade. Podem causar doenças
ao ser humano, para as quais existem meios
eficazes de profilaxia ou tratamento.
c. ( X ) Risco individual elevado para o trabalhador
e com probabilidade de disseminação para a
coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem
sempre existem meios eficazes de profilaxia
ou tratamento.
d. ( ) Risco individual elevado para o trabalhador e
com probabilidade elevada de disseminação
para a coletividade. Apresenta grande poder
de transmissibilidade de um indivíduo a outro.
Podem causar doenças graves ao ser humano,
para as quais não existem meios eficazes de
profilaxia ou tratamento.
e. ( ) Risco individual elevado para o trabalhador e
baixa probabilidade de causar doença ao ser
humano.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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