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INSTRUÇÕES 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não 
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no 
local de realização das provas.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Questões consta de 50 (CINQÜENTA) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de 
Nível Médio, Nível Médio com Formação Técnica e Nível Superior. Leia-o atentamente e marque apenas uma 
alternativa. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta.  
 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada. 
 

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive, 
o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de 
Questões na parte superior esquerda da folha nº 02. 
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única 
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o 
seu término. 
 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan.  Em nenhuma hipótese a Consulplan informará o resultado por telefone. 
 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 16h00min do dia 13 de outubro de 2008. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no Edital nº019/2008 – SEARH/SESAP, não esquecendo 
principalmente dos seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas 
ininterruptas, iniciando-se às 16:00 horas do dia 13 de outubro de 2008, encerrando-se às 16:00 horas do dia 15 de 
outubro de 2008. 
b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 

c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes a sua inscrição, apenas no prazo recursal à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 
 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax), via e-mail e outros diversos 
do que determina o item 6.3 do Edital n°019/2008 – SEARH/SESAP. 
 
 
 

CONSULPLAN  
www.consulplan.net 

atendimento@consulplan.com  
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CARGO: AUDITOR FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
TEXTO:            Xô, morte! 
Nos últimos 100 anos, a expectativa de vida da humanidade aumentou 145%. 

No auge de sua glória o Império Romano era um lugar onde as pessoas morriam aos 30 anos, em média. Na França do 
século 5 d.C., a expectativa de vida continuava desse jeito, e nada menos que 45% das crianças morriam durante o parto. No 
Rio de Janeiro, em 1850, epidemias se espalhavam com uma velocidade assustadora. Tudo isso mudou radicalmente a partir do 
século 20, quando a expectativa de vida cresceu sem paralelo nos 5 mil anos de história do homem moderno – só nos últimos 
100 anos, esse índice cresceu 145%. Hoje, um brasileiro já vive, em média, mais de 70 anos. 

Em 1900, as pessoas da Europa desenvolvida morriam com 45 anos. Hoje, a média já chega a 80 anos em vários países. 
Esse crescimento continua. Segundo dados mais recentes da ONU (Organização das Nações Unidas), uma pessoa que nasceu 
em 1950 tinha, em média, 46,5 anos de vida pela frente. Um neto nascido em 2000 deverá viver 65 anos. O neto do neto, que 
venha ao mundo em 2050, vai morrer aos 75,1 anos. 

Os pesquisadores apontam duas causas principais para esse fenômeno. Em primeiro lugar, as condições alimentares e 
sanitárias melhoraram muito, o que diminuiu o alcance das epidemias. Desde a Pré-História o homem toma banho, mas a falta 
de saneamento e de hábitos de higiene continuou fazendo estragos – no século 14, a peste negra, transmitida por ratos, matou 
um terço dos europeus. Sabonete, por exemplo, só deixou de ser coisa de rico em 1791, quando o químico francês Nicholas 
Leblanc descobriu um método eficiente e barato para fabricar sabão. 

(...) 
Além disso, a medicina avançou tremendamente nas últimas décadas, inclusive no cuidado com a higiene. Por exemplo: 

em 1848, o médico húngaro Ignez Semmelweis percebeu que o ato de lavar as mãos em uma solução de cloro antes de fazer 
um parto já era suficiente para reduzir a mortalidade materna. Mas a pesquisa do doutor Semmelweis não foi bem aceita, e ele 
acabou morrendo sem que sua sugestão fosse levada a sério. Foi preciso que o francês Louis Pasteur(1822-1895) comprovasse 
que os germes podem causar inúmeras doenças para que a higiene na medicina fosse mais valorizada – e olha que isso só 
aconteceu há 150 anos. 

Desde então, a ciência não se cansa de impulsionar a longevidade. Na década de 50, os pesquisadores descobriram os 
radicais livres, moléculas que provocam o envelhecimento das células. No ano passado, cientistas de San Diego, nos Estados 
Unidos, identificaram um gene ligado ao envelhecimento. É o PHA-4, que reduz a capacidade da insulina de promover o 
ingresso de glicose nas células. Menos glicose significa mais tempo de vida, diz o estudo. É um possível caminho para uma 
vida ainda mais longa.                 (Paulo Cunha. Revista “Aventuras na História”. Março/2008. Ed. Abril. P.12) 
01) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

A) Os avanços na medicina contribuíram muito pouco para o aumento da expectativa de vida das pessoas. 
B) A verdadeira causa do aumento da expectativa de vida foi a interrupção das guerras. 
C) Hábitos de higiene contribuíram muito para diminuir o índice de mortalidade. 
D) O índice de mortalidade  no Brasil atual equivale ao da Roma antiga. 
E) Na Europa, a expectativa de vida diminuiu nos últimos anos, por causa de ataques terroristas. 

02) Segundo o texto: 
A) Louis Pasteur, ao inventar a penicilina, contribuiu muito para a redução da mortalidade. 
B) A descoberta da ação nociva dos germes foi fundamental para a diminuição da mortalidade nos procedimentos médicos. 
C) Descoberta recente comprova que a glicose nas células tem efeito benéfico para o aumento da expectativa de vida. 
D) O barateamento do sabão pouco influiu para alterar o índice de mortalidade. 
E) Os romanos morriam mais velhos porque tomavam muito banho. 

03) As palavras “século”, “países” e “sério”, respectivamente, recebem acento pelo mesmo motivo que: 
A) vários, história, últimos     D) fenômeno, proteína, ciência 
B) índice, média, método     E) médico, possível, francês 
C) além, hábitos, até 

04) “Desde então, a ciência não se cansa de impulsionar a longevidade”. A palavra que NÃO pode substituir o termo 
“impulsionar” é: 
A) impelir  B) empurrar  C) incitar  D) coagir  E) impulsar 

05) Assinale a alternativa em que a regência verbal apresenta-se INCORRETA: 
A) Os pesquisadores informaram ao mundo suas descobertas. 
B) Os brasileiros assistem, satisfeitos, ao aumento da expectativa de vida. 
C) Cientistas afirmam que é saudável aspirar o ar da manhã. 
D) Pesquisas médicas custam muito dinheiro. 
E) Ignez Semmelweis procedeu os estudos dos cuidados com a higiene. 

06) “Tudo isso mudou radicalmente a partir do século 20, quando a expectativa de vida cresceu sem paralelo nos 5 mil 
anos...” A palavra destacada na frase anterior, estabelece entre as orações uma relação de: 
A) causa  B) tempo  C) conseqüência  D) conformidade E) oposição 

07) “Na França do século 5 d.C., a expectativa de vida continuava desse jeito...” Em qual das alternativas abaixo o termo 
destacado  apresenta a mesma função sintática do termo sublinhado anteriormente?  
A) “...só nos últimos 100 anos, esse índice cresceu 145%.” 
B) “Os pesquisadores apontam duas causas principais para esse fenômeno”. 
C) “Mas a pesquisa do doutor Semmelweis não foi bem aceita...” 
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D) “... os pesquisadores descobriram os radicais livres...” 
E) “É o PHA-4, que reduz a capacidade da insulina de promover...” 

08) Analise as afirmações abaixo, retiradas do texto: 
I. “... uma pessoa que nasceu em 1950...” (2º§). A palavra sublinhada é um pronome relativo. 

II. “Os pesquisadores apontam duas causas principais para esse fenômeno”. A palavra sublinhada é acentuada por ser 
proparoxítona. 

III. “Hoje, a média já chega a 80 anos...” As palavras sublinhadas pertencem à mesma classe gramatical. 
IV. “... descobriu um método eficiente e barato para fabricar sabão”. A palavra sublinhada é um pronome indefinido. 

Em relação às afirmações anteriores, estão INCORRETAS: 
A) I e II  B) II e III  C) I e IV  D) III e IV  E) I e III 

09) “...só nos últimos 100 anos, esse índice cresceu 145%”(1º§). A palavra sublinhada nessa frase tem o mesmo sentido 
nas alternativas, EXCETO: 
A) “Sabonete, por exemplo, só deixou de ser coisa de rico em 1791...” 
B) “... e olha que isso só aconteceu há 150 anos”. 
C) Uma pessoa que nasça em 2016 só deverá morrer aos 65 anos. 
D) Só o ato de lavar as mãos já era suficiente para reduzir a mortalidade materna. 
E) Apesar de toda a agitação do mundo moderno, o ser humano vive só, no meio social. 

10) “No Rio de Janeiro, em 1850, epidemias se espalhavam com uma velocidade assustadora”. Na frase anterior, as 
vírgulas foram usadas para: 
A) Separar palavras da mesma função sintática.   D) Separar oração adverbial deslocada. 
B) Separar o adjunto adverbial.    E) Separar o aposto. 
C) Separar oração coordenada. 

SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  
11) Para a implantação da Política Nacional de Humanização são necessárias diretrizes básicas tais como, EXCETO: 

A) Sensibilizar as equipes de saúde quanto ao problema da violência intrafamiliar e à questão dos preconceitos, quando da 
recepção e dos encaminhamentos. 

B) Viabilizar participação dos trabalhadores nas unidades de saúde através de colegiados gestores. 
C) Desenvolver ferramenta informacional para profissionais do SUS em missão hospitalar. 
D) Adequar os serviços ao ambiente e à cultura local. 
E) Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando ações intervencionistas 

desnecessárias. 
12) O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de 

reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos. A prioridade deste Pacto consiste em 
implementar um projeto permanente de Mobilização Social com a finalidade de: 
I. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos. 

II. Garantir no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros pela saúde. 
III. Aprovar o orçamento do SUS composto pelo orçamento das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada 

uma delas. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II e III  C) II   D) I e III  E) I, II e III 

13) A partir da promulgação da nova Carta Constitucional em outubro de 1988, iniciou-se o processo de elaboração da 
Lei Orgânica de Saúde (LOS) – Lei 8080/1990, sancionada com vetos pelo Presidente da República. Sobre este 
assunto, nas alternativas abaixo marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) A LOS integrou os principais aspectos já consagrados na Constituição – saúde como direito do cidadão e dever do 
Estado. 

(    ) Promover também à LOS a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) com seus princípios de universalidade, 
eqüidade e integralidade das ações. 

(    ) Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, destacando a municipalização, 
que também foi prevista pela LOS. 

(    ) A LOS ampliou o conceito de saúde incluindo sua caracterização social. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, V, V B) V, V, V, F  C) F, F, F, F  D) V, F, F, V  E) V, V, F, F 

14) A Lei Federal nº8142/1990 foi editada tendo em vista os vetos que a Lei Federal nº8080/1990 recebeu, 
principalmente no que tange à participação da Comunidade e ao repasse direto de recursos. Assim sendo, com essa 
lei foram criados(as): 
A) Conselhos de Assistência Social. 
B) Conferências de Saúde. 
C) Comissões Intergestores Tripartite. 
D) Programas de Saúde da Família. 
E) CONASS – Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. 
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15) Analise as definições a seguir: 
I. “O processo saúde-doença representa o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona este estado em 

uma população, que se modifica nos diversos momentos históricos e no desenvolvimento científico da 
humanidade.” 

II. “Pode-se considerar saúde-doença como estados de um mesmo processo, composto por fatores biológicos, 
econômicos, culturais e sociais.” 

A partir da análise destas definições, identifique abaixo a alternativa correta: 
A) As duas afirmativas estão incompletas.      
B) A primeira afirmativa independe da segunda sendo esta, incorreta.    
C) As duas afirmativas estão corretas. 
D) A primeira afirmativa está completa e a segunda, incorreta. 
E) As duas afirmativas se contradizem. 

16) A Política Nacional de Atenção Básica tem respaldo em alguns princípios gerais, que se caracterizam por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo: 
A) A prevenção de agravos.      D) A reabilitação e a manutenção da saúde. 
B) A promoção e a proteção da saúde.    E) Todas as alternativas anteriores completam o enunciado. 
C) O diagnóstico e o tratamento. 

17) Das estratégias nacionais abaixo citadas, marque a que NÃO faz parte da Política de Atenção Básica (PAB – 
variável), para financiamento específico: 
A) Saúde Bucal (SB).     D) Programa de Higiene e Saúde (PSH). 
B) Saúde no Sistema Penitenciário.     E) Saúde da Família. 
C) Saúde Indígena (SI). 

18) Os recursos financeiros destinados à Média e Alta Complexidade (MAC), transferidos mensalmente para custeio de 
ações também de média e alta complexidade em saúde, são designados para o: 
A) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
B) Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 
C) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). 
D) Fator de Incentivo do Desenvolvimento do Ensino e Pesquisa Universitária em Saúde  FIDEPES. 
E) Todas as alternativas anteriores completam o enunciado. 

19) A Reforma Sanitária Brasileira tem como marco de debate a 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada em março 
de 1986 e teve como objetivo a reestruturação financeira organizacional e institucional do setor público de saúde. 
Pode-se citar como objetivo desta Conferência: 
I. Transferir a responsabilidade da prestação da assistência à saúde do governo da União para os governos locais. 

II. Consolidar o financiamento e a previsão de serviços públicos de saúde, orientando-se para a eqüidade, a universalidade 
e a integralidade da atenção. 

III. Facilitar a participação efetiva da comunidade no planejamento e controle do sistema de saúde. 
IV. Recuperar física e tecnologicamente a rede de serviços e sua gestão. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e II  B) III e IV  C) II e III  D) I, III e IV  E) I, II e III 

20) A Lei Federal nº8080/1990 em seu artigo 6º determina a inclusão no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução das ações de vigilância, EXCETO: 
A) Vigilância Sanitária das cozinhas industriais de restaurantes. 
B) Vigilância à Saúde do Trabalhador. 
C) Vigilância ao trabalho escravo em fazendas. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Vigilância à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
21) “O backup __________ copia arquivos criados ou alterados (diferentes) desde o último backup normal ou incremental.” 

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase anterior: 
A) completo B) incremental  C) diferenciado  D) off-site  E) on line 

22) A afirmativa: “São coleções de botões que executam comandos no programa.”, é relativa ao seguinte componente do 
Word 2003: 
A) Barra de menu.      D) Barra de ferramentas. 
B) Barra de Status.      E) Barra de rolagem. 
C) Página de trabalho. 

23) Utilizando o Excel 2003, assinale o significado de uma série de dados: 
A) Corresponde aos valores do gráfico. 
B) Corresponde aos títulos sob os quais os valores são organizados. 
C) É a chave que mostra quais são os valores no gráfico. 
D) É a legenda do gráfico. 
E) É a primeira linha de dados da planilha. 
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24) Utilizando o Word 2003, assinale a opção correta para abrir a barra de ferramentas Cabeçalho e Rodapé: 
A) No menu Exibir, clicar em Barras de Ferramentas e selecionar Cabeçalho e Rodapé na lista de barras de ferramentas. 
B) Clicar com o botão direito do mouse em qualquer barra de ferramentas e clicar em Cabeçalho e Rodapé. 
C) No menu Exibir, clicar em Cabeçalho e Rodapé. 
D) No menu Inserir, clicar em Barras de Ferramentas e selecionar Cabeçalho e Rodapé na lista de barras de ferramentas. 
E) No menu Formatar, clicar em Cabeçalho e Rodapé. 

25) Assinale a terminologia usada para o e-mail enviado de volta ao servidor que originou a mensagem sem atingir seu 
destino final: 
A) bounce backs      D) click-through 
B) auto-responders      E) call to action 
C) bounce rate 

26) Assinale o nome dado a uma mensagem via e-mail, não-solicitada, enviada em massa? 
A) Hoax  B) Worm  C) Spam  D) Trojans  E) Scam 

27) Todas as informações e dados quando se salva no computador ou em um dispositivo removível são chamadas de 
arquivos. Ao salvar este arquivo, da-se um nome a ele, para que se possa reconhecê-lo, posteriormente. Entretanto, 
para que o computador reconheça este tipo de arquivo e o leia no programa específico, apenas o nome não basta. 
Por isso, existem as extensões de arquivos.  Assinale qual das extensões abaixo foi desenvolvida para ser um formato 
de arquivo, para intercâmbio de documentos entre diversas plataformas: 
A) .doc  B) .txt   C) .rtf   D) .jpg   E) .htm 

28) Analise as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) No Windows, quando se exclui um documento para Lixeira, não é possível recuperá-lo. 
(   ) As teclas de Atalho, ALT + TAB, quando utilizadas, serve para alternar entre duas ou mais janelas abertas no 

Windows. 
(   ) O Windows possui várias versões, como Windows Vista, Windows ME e Windows XP. A versão mais recente e 

completa do Windows, chama-se Windows Linux. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) F, F, F  C) F, V, F  D) V, V, F  E) F, F, V 

29) A tela abaixo mostra uma tela do Windows Explorer. O computador utilizar Windows XP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinale a afirmativa correta  em relação à figura e ao Windows Explorer: 
A) O conteúdo do pendrive está organizado em dois diretórios. 
B) Para editar o arquivo de nome 162.jpg,  basta aplicar um clique simples no mesmo. 

C) Um clique no botão , fará  com que o endereço mostre: C:\ 
D) A extensão .jpg é a extensão de um documento do Bloco de notas. 
E) O número 26,4MB representa o espaço que os três primeiros arquivos ocupam no pendrive. 

30) Sobre a figura da questão anterior, assinale qual a opção do menu Exibir, deve-se escolher no Windows Explorer 
para visualizar as figuras do diretório Fachada Interior: 
A) Lado a lado.      D) Lista.  
B) Miniaturas.      E) Ícones. 
C) Detalhe.  

  



CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO−SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - GOVERNO DO ESTADO/RN 

AUDITOR FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA            
www.consulplan.net  atendimento@consulplan.com 

6

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
31) No Estado do Rio Grande do Norte, a promoção, o planejamento, a educação e a execução das ações de Vigilância 

Sanitária estão respaldados: 
A) Pela Lei n°8080/1990.     D) Pelo Plano Diretor de Vigilância Sanitária. 
B) Pela Lei Complementar n°31/1982.   E) Pela Lei n°8689/1993. 
C) Pela Lei n°8142/1990. 

32) Em relação à Vigilância Sanitária, analise: 
I. É um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários. 

II. Tem como função controlar os riscos resultantes da produção, da comercialização e do consumo de produtos e serviços. 
III. Controlando os riscos à saúde pode-se, entre outras garantias, criar um mercado melhor. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e II  B) I e III  C) II e III  D) I, II e III  E) II 

33) “As ______________ sanitárias são apuradas em _______________ próprio, iniciado com a _______________, 
observados o rito e prazos estabelecidos no código de saúde do Estado do Rio Grande do Norte.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) inadequações – processo administrativo – notificação 
B) infrações – auto termo – notificação 
C) infrações – processo administrativo – lavratura do auto de infração 
D) inspeções – auto termo – lavratura do auto de infração 
E) inadequações – processo administrativo – lavratura do auto de notificação 

34) A função reguladora da Vigilância Sanitária é muitas vezes vista, equivocadamente, como um entrave à produção 
local. No entanto, é importante destacar que o papel regulador adequadamente conduzido constituirá em 
instrumento de: 
I. Promoção da qualidade dos produtos e serviços. 

II. Eficiência no desenvolvimento da atividade arbitrária da VISA. 
III. Produção da qualidade dos produtos e aumento na quantidade dos serviços. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II e III  C) I, II e III  D) III   E) I e II 

35) Construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território do Estado, estabelecimentos submetidos ao 
regime do código sanitário estadual sem licença do órgão sanitário ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes, sujeita o infrator à, EXCETO: 
A) Advertência.      D) Multa. 
B) Pena educativa.      E) Cassação da licença. 
C) Interdição do estabelecimento. 

36) As infrações sanitárias serão punidas com penalidades. Para imposição e sua graduação, a autoridade sanitária 
observará, dentre outras, as circunstâncias atenuantes e agravantes. São circunstâncias atenuantes, EXCETO: 
A) A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento. 
B) O infrator, por expontânea vontade, imediatamente procurar reparar ou minorar as conseqüências do ato lesivo à saúde 

que lhe for imputado. 
C) Ser o infrator primário e a falta competida, de natureza leve. 
D) Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má fé. 
E) Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir para a prática do ato. 

37) Aplicar produto químico para desinfestação e demais substâncias prejudiciais à saúde sem os procedimentos 
necessários ou sem a licença da autoridade competente, sujeita o infrator à pena de: 
A) Suspensão de venda ou fabricação do produto.   D) Cancelamento do registro do produto. 
B) Proibição de propaganda.      E) Pena educativa. 
C) Apreensão e/ou inutilização do produto. 

38) Para que o infrator seja notificado para ciência do auto de infração, os meios de comunicação utilizados deverão ser, 
EXCETO: 
A) Pessoalmente.      D) Por edital, se estiver em lugar incerto ou desconhecido. 
B) Pelo correio ou via endereço eletrônico.   E) N.R.A. 
C) Pelo correio ou via postal. 

39) São algumas ações que podem ser desenvolvidas junto à comunidade para sensibilização quanto ao entendimento de 
uma prática sanitária adequada, importância da saúde coletiva, participação democrática: 
A) Advertência, multa e cassação da licença sanitária. 
B) Aplicação freqüente de penas educativas, intervenção administrativa e proibição de propaganda. 
C) Realização de palestras, reuniões comunitárias com produtores e consumidores e capacitação da população. 
D) Eficiência no desenvolvimento da atividade arbitrária da VISA. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

40) “O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de _______ dias contados de sua 
notificação.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) 15 (quinze) B) 30 (trinta)  C) 10 (dez)  D) 20 (vinte)  E) 60 (sessenta) 
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41) “Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária terão _____________ expedido pela ____________ 
sanitária competente municipal ou estadual, conforme habilitação e condição de gestão, com validade para um ano, 
sendo requerida a renovação nos primeiros ____________ dias de cada exercício.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior:   
A) certificado – divisão – 115 (cento e quinze)   D) alvará sanitário – autoridade – 120 (cento e vinte) 
B) alvará sanitário – autoridade – 60 (sessenta)   E) certificado – autoridade – 60 (sessenta) 
C) alvará sanitário – divisão – 30 (trinta) 

42) Sobre a área de abrangência da Vigilância Sanitária, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Normalização e controle da produção, armazenamento, circulação, transporte, comercialização e consumo de produto 

de interesse da saúde. 
B) Normalização e controle das tecnologias médicas, tanto de equipamentos quanto de procedimentos. 
C) Normalização e controle dos serviços direta ou indiretamente relacionados com a saúde, prestados por diferentes órgãos 

e instituições, excetuando os do setor público. 
D) Normalização e controle de questões de interesse nas áreas de meio ambiente e de saúde do trabalhador. 
E) Normalização e controle dos serviços direta ou indiretamente relacionados com a saúde. 

43) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) A interdição, a apreensão ou a destruição de um produto podem ser aplicadas de forma sumária pela autoridade 

sanitária. 
(    ) A instrução corresponde à fase de elucidação dos fatos, com produção de provas de acusação. 
(    ) A inspeção especial é aquela que se enquadra na programação diária do inspetor sanitário. 
(    ) A inspeção sanitária é o procedimento da fiscalização que objetiva prevenir agravos à saúde. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, F, V B) F, F, V, F  C) F, V, V, F  D) V, F, F, V  E) F, F, V, V 

44) A Portaria/GM n°518, de 25 de março de 2004 estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle 
e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. De acordo com essa norma, 
pode-se afirmar que: 
A) Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância de sua 

qualidade. 
B) Aplica-se as águas envasadas. 
C) No controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado negativo para coliformes totais, 

novas amostras devem ser coletadas. 
D) Para a garantia da qualidade microbiológica da água, devem ser observados apenas os resultados dos testes 

microbiológicos. 
E) Após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 1,0 mg/ml. 

45) Para o cumprimento disposto no Decreto Lei nº77052, de 19 de janeiro de 1976, as autoridades sanitárias, no 
desempenho da ação fiscalizadora observarão os seguintes requisitos e condições: 
A) Adequação das condições do ambiente onde se processa a atividade profissional, para a prática das ações que visem à 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 
B) Existência de instalações, equipamentos e aparelhagem indispensáveis e condizentes com suas finalidades e em perfeito 

estado de funcionamento. 
C) Meios de proteção capazes de evitar riscos nocivos à saúde dos agentes, clientes, pacientes e dos circunstantes. 
D) Métodos ou processos de tratamento dos pacientes, de acordo com os critérios científicos e não vedados por lei. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

46) De acordo com o Decreto Lei nº986/69, todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue a venda depois 
de registrado no órgão competente do Ministério da Saúde. São dispensados da obrigatoriedade de registro: 
A) Os aditivos intencionais. 
B) As embalagens, equipamentos e utensílios elaborados e/ou revestidos internamente de substâncias resinosas e 

poliméricas e destinados a entrar em contato com o alimento. 
C) As matérias primas alimentares. 
D) Os coadjuvantes da tecnologia de fabricação. 
E) N.R.A. 

47) A dispensação de medicamentos é privativa de: 
A) Farmácia.       D) Dispensário de medicamentos. 
B) Drogaria.       E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
C) Posto de medicamentos e unidade volante. 

48) Considerando os procedimentos para licenciamento, analise as afirmativas abaixo: 
I. A concessão de licença sanitária fica condicionada ao cumprimento dos requisitos técnicos e à inspeção da autoridade 

competente. 
II. A renovação do alvará sanitário é considerada automática, caso a autoridade sanitária não realize a inspeção depois de 

120 dias de seu vencimento. 
III. A licença sanitária poderá ser suspensa em qualquer tempo, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública. 
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Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e III  B) II e III  C) I e II   D) I    E) I, II e III  

49) Com relação à fiscalização sanitária dos serviços de interesse da saúde, é correto afirmar que:  
A) Os estabelecimentos de saúde não dependem da autorização prévia da Vigilância Sanitária no caso de ampliação e 

reforma de suas instalações. 
B) Os estabelecimentos podem estocar ou utilizar produtos nocivos à saúde em área contígua a restaurantes e similares, 

desde de que devidamente identificados e armazenados. 
C) As atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados devem atender a Lei Federal nº. 

11.105/2005. 
D) Os estabelecimentos de saúde serão dispensados da responsabilidade técnica se dispuserem de serviços de profissionais 

autônomos ou de empresas especializadas. 
E) N.R.A. 

50) Com relação à Vigilância Sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é INCORRETO afirmar que: 
A) Seus principais objetivos são impedir que as doenças infecto-contagiosas se disseminem pelo país através das fronteiras 

marítimas, fluviais, terrestres e aéreas. 
B) Visa preservar as condições sanitárias nos meios de transportes aéreos, marítimos e terrestres, condição essencial a 

circulação de mercadorias e de pessoas. 
C) Nas migrações humanas desempenha importante papel para contenção da introdução e disseminação de doenças. 
D) Sua articulação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é imprescindível para a defesa 

sanitária e proteção dos rebanhos e da agricultura do país. 
E) Compete exclusivamente a Estados e Municípios exercer a vigilância sanitária de portos e aeroportos. 

 


