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instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, 
único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de 
Respostas, em especial seu nome e o número do documento de 
identidade.

3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candi-
dato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa com 10 questões, numeradas de 01 a 10.

 Prova de Legislação Básica com 05 questões, numeradas de 11 a 15.

 Prova de informática Básica com 05 questões, numeradas de 16 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas de 
21 a 40.

6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja 
incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao apli-
cador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.  

8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizan-
do caneta esferográfica azul ou preta.

9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas.

10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio con-
curso.fundacaocefetminas.org.br
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LínGua PortuGuesa

Leia este texto para responder às questões de 01 a 09.

Natal na barca

Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava na-
quela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva. E que 
me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, 
tosca, apenas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava 
com sua luz vacilante: um velho, uma mulher com uma criança 
e eu.

O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no 
banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora 
dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos bra-
ços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. 
O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto 
de uma figura antiga.

Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. Mas já devía-
mos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me 
ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com 
uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um 
diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, 
não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia 
fazendo no rio.

Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um ci-
garro. Ali estávamos os quatro, silenciosos como mortos num 
antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, está-
vamos vivos. E era Natal.

A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou 
para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Sentindo então alguns 
respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos 
dedos na água.
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— Tão gelada — estranhei, enxugando a mão.
— Mas de manhã é quente.
Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me ob-

servava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. 
Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei 
em que suas roupas (pobres roupas puídas) tinham muito cará-
ter, revestidas de uma certa dignidade.

— De manhã esse rio é quente — insistiu ela, me encarando.
— Quente?
— Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei nele 

uma peça de roupa pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a 
primeira vez que vem por estas bandas?

Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas. E respon-
di com uma outra pergunta:

— Mas a senhora mora aqui por perto?
— Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas 

não esperava que justamente hoje…
A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a 

mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com o xale e pôs-se a 
niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas 
mãos destacavam-se exaltadas sobre o xale preto, mas o rosto 
era tranquilo.

— Seu filho?
— É. Está doente, vou ao especialista, o farmacêutico de Luce-

na achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem 
ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só febre…

— Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, 
mas o olhar tinha a expressão doce. — Só sei que Deus não vai 
me abandonar.  

— É o caçula?
— É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Subiu 

no muro, estava brincando de mágico quando de repente avisou, 
vou voar! E atirou-se. A queda não foi grande, o muro não era 
alto, mas caiu de tal jeito… Tinha pouco mais de quatro anos.
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Atirei o cigarro na direção do rio, mas o toco bateu na grade 
e voltou, rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com a ponta do 
sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto 
para aquele filho que estava ali, doente, embora. Mas vivo.

— E esse? Que idade tem?
— Vai completar um ano. — E, noutro tom, inclinando a ca-

beça para o ombro: — Era um menino tão alegre. Tinha verdadei-
ra mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito 
engraçado… Só a última mágica que fez foi perfeita, vou voar! 
disse abrindo os braços. E voou.

Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembran-
ças, sem piedade. Mas os laços (os tais laços humanos) já amea-
çavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante. Mas 
agora não tinha forças para rompê-los.

— Seu marido está à sua espera?
— Meu marido me abandonou.
Sentei-me e tive vontade de rir. Era incrível. Fora uma loucura 

fazer a primeira pergunta, mas agora não podia mais parar.
— Há muito tempo? Que seu marido…
— Faz uns seis meses. Imagine que nós vivíamos tão bem, 

mas tão bem. Quando ele encontrou por acaso essa antiga na-
morada, falou comigo sobre ela, fez até uma brincadeira, a Du-
cha enfeiou, de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito... 
E não falou mais no assunto. Uma manhã ele se levantou como 
todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino 
e foi trabalhar. Antes de sair ainda me acenou, eu estava na cozi-
nha lavando a louça e ele me acenou através da tela de arame da 
porta, me lembro até que eu quis abrir a porta, não gosto de ver 
ninguém falar comigo com aquela tela no meio… Mas eu estava 
com a mão molhada. Recebi a carta de tardinha, ele mandou 
uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos 
perto da minha escolinha. Sou professora.
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Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma dire-
ção do rio. Incrível. Ia contando as sucessivas desgraças com ta-
manha calma, num tom de quem relata fatos sem ter realmente 
participado deles. Como se não bastasse a pobreza que espiava 
pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido e 
ainda via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava 
nos braços. E ali estava sem a menor revolta, confiante. Intocá-
vel. Apatia? Não, não podiam ser de uma apática aqueles olhos 
vivíssimos, aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma obscura 
irritação me fez andar. 

[...]

TELLES, Lygia Fagundes. Antes do baile verde. 7 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982, 
p. 74-76. Fragmento.

Questão 01

Todas as interpretações a seguir têm sustentação com base no 
conto, EXCETO 

a)  a atitude positiva da mãe da criança contrasta com sua histó-
ria sofrida.

b)  a mulher reagiu com indiferença quando seu marido a trocou 
por outra.

c)  as considerações da narradora demonstram sua visão negativa 
do mundo. 

d)  as descrições tecidas sobre os personagens revelam sua condi-
ção de pobreza. 
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Questão 02

A relação entre o que comumente se dissemina sobre o Natal e o 
que acontece na barca é de

a)  contradição.

b)  contestação.

c)  conformidade.

d)  complementaridade.

Questão 03

“Reparei em que suas roupas (pobres roupas puídas) tinham 
muito caráter, revestidas de uma certa dignidade.”

Ao personificar as roupas da mulher nesse trecho, a narradora se 
vale de um recurso comum à função da linguagem denominada

a)  fática.

b)  poética.

c)  referencial.

d) metalinguística.

Questão 04

“Ali(1) estávamos os quatro, silenciosos como(2) mortos num anti-
go barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo(3), estáva-
mos vivos. E(4) era Natal.”

Todos os valores semânticos dos termos destacados e numerados 
estão corretos, EXCETO em

a)  (1) lugar.

b)  (2) comparação.

c)  (3) explicação.

d)  (4) adição.
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Questão 05

“A criança agitou-se(1), choramingando. A mulher apertou-a(2) 
mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com o xale e pôs-se(3) 

a niná-la(4) com um brando movimento de cadeira de balanço.”

Com relação à colocação pronominal, apenas a ênclise é possível 
no pronome destacado de número

a)  (1).

b)  (2).

c)  (3).

d)  (4).

Questão 06

“Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passa-
geiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um 
velho, uma mulher com uma criança e eu.”

Esse fragmento é uma sequência textual predominantemente

a)  descritiva.

b)  expositiva.

c)  informativa.

d)  argumentativa.



Concurso Prefeitura de Guarani • 2018 • FisCal sanitário 11

Questão 07

“[...] Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não espe-
rava que justamente hoje…”

Nesse trecho, as reticências indicam

a)  dúvida.

b)  surpresa.

c)  supressão do texto.

d)  interrupção da fala.

Questão 08

Há uma oração que expressa valor semântico de finalidade em

a)  “A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou 
para o rio.”

b)  “Agachei-me para apanhá-la.”

c)  “Sentei-me e tive vontade de rir.”

d)  “Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma di-
reção do rio.”

Questão 09

São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.

As palavras que representam essa regra são

a)  bêbado / pálida / diálogo.

b)  puídas / caráter / intocável.

c)  silêncio / artifícios / tábuas.

d)  solidão / embarcação / café.
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Questão 10

Disponível em: <http://geografiaotonielmota.blogspot.com/2013/05/a-populacao-brasi-
leira-em-numeros.html>. Acesso em: 30 set. 2018.

O infográfico apresenta que a

a)  população rural é um terço da população urbana brasileira.

b)  população feminina está crescendo em relação à masculina.

c)  faixa etária de 70 anos ou mais tem crescido nos últimos anos.

d)  faixa etária de 10 a 14 anos é a com maior número de habitantes.
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LeGisLação BÁsiCa

Questão 11

Tendo em vista as disposições da Constituição Federal de 1988, 
indique se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(..)  A dignidade da pessoa humana e o pluripartidarismo são fun-
damentos básicos da Carta Constitucional Brasileira.

(..)  A construção de uma sociedade livre, justa e solidária cons-
titui um dos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil.

(..)  São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

(..)  A República Federativa do Brasil integra a União das Repúbli-
cas Socialistas da América Latina.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)  (F); (F); (V); (V). 

b)  (F); (V); (V); (F). 

c)  (V); (F); (F); (V). 

d)  (V); (V); (F); (F). 

Questão 12 

A vacância do cargo público NÃO decorrerá de

a)  férias.

b)  falecimento. 

c)  exoneração.

d)  aposentadoria.



Concurso Prefeitura de Guarani • 2018 • FisCal sanitário14

Questão 13 

Sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de 
Guarani, é correto afirmar que

a)  o regime jurídico adotado para os servidores públicos munici-
pais possui natureza celetista.

b)  além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguin-
tes vantagens: indenizações, adicionais, retribuições e prê-
mios.

c)  progressão vertical é a passagem do servidor de um nível ou 
de uma classe para outra classe ou nível do quadro de servido-
res do Município.

d)  o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de 
caráter permanente, poderá sofrer reduções de acordo com a 
discricionariedade do chefe do poder executivo.

Questão 14 

Sobre a Lei Orgânica do Município de Guarani, é correto afirmar 
que

a)  o Município é competente para instituir impostos sobre renda 
e proventos de qualquer natureza.

b)  o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos de cultura e 
história, são símbolos do Município.

c)  o poder Executivo é exercido pelo Vereador, com funções polí-
ticas, executivas e administrativas.

d)  constituem bens do Município todas as coisas móveis e imó-
veis, públicas e privadas, direitos e ações que a qualquer título 
lhe pertençam.
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Questão 15 

Sobre os direitos políticos previstos na Constituição Federal Brasi-
leira de 1988, analise as afirmações abaixo.

I. Em caso de resultado final com mais de cinquenta por cento 
de votos nulos, anula-se a eleição e se impõe novo pleito com 
outros candidatos.

II. É vedada a reeleição para os cargos de Presidente e Vice-Pre-
sidente da República.

III. A idade mínima de dezoito anos é uma condição de elegibili-
dade para o cargo de Vereador.

IV. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.

b)  I e IV.

c)  II e III.

d)  III e IV.
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informÁtiCa BÁsiCa

Questão 16

Complete corretamente as lacunas do texto.

No Windows 7, para desinstalar um programa, abra o __________, 
clique em __________ e depois em__________. Selecione o pro-
grama que será desinstalado e clique em Desinstalar/Alterar. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) Microsoft Office / Abrir / Programas e Recursos

b) Painel de Controle / Programas / Programas e Recursos

c) Windows Explorer / Programas / Aplicativos

d) Limpador de Disco / Abrir / Aplicativos

Questão 17

Uma pessoa, trabalhando em  um documento texto do Microsoft 
Word 2013, selecionou a guia Revisão e clicou no botão Contar 
Palavras. A janela que será aberta, ao executar estas ações, exibe 
algumas informações sobre o documento texto. 

Dentre estas informações está a quantidade de

a)  tabelas.

b)  páginas.

c)  imagens.

d)  palavras ortograficamente incorretas.
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Questão 18 

Os arquivos salvos pelo Microsoft Word 2013 e pelo Microsoft 
Excel 2013, em suas configurações-padrão, possuem, respectiva-
mente, as extensões

a)  .txt / .txt

b)  .wrd / .exl

c)  .pdf / .html

d)  .docx / .xlsx

Questão 19

Suponha que em uma planilha do Microsoft Excel 2013, as células 
A1, A2 e A3 contenham os números 1, 2 e 3, respectivamente. 

Caso, na célula B1, seja digitada a função =SOMA(A1:A3) , o 
resultado exibido será

a)  4

b)  6

c)  A4

d)  A6

Questão 20

O sistema que permite gerenciar e armazenar arquivos em nuvem é o

a)  Spam.

b)  Firewall.

c)  Antivírus.

d)  Google Drive.
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ConheCimentos esPeCífiCos

 Questão 21

A formulação, o acompanhamento e a avaliação da Política Na-
cional de Vigilância Sanitária e das diretrizes gerais do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária são competências da União, sen-
do exercidas pelo(a)

a)  Ministério da Saúde.

b)  Sistema Único de Saúde.

c)  Fundação Nacional de Saúde.

d)  Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Questão 22

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é executado por insti-
tuições da Administração Pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam ativi-
dades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área 
de vigilância sanitária. 

Nesse contexto, a administração e a arrecadação da taxa de fisca-
lização de vigilância sanitária, instituída pela Lei nº 9.782/99, são 
competência da

a)  Agência Nacional de Saúde.

b)  Secretaria de Estado da Fazenda.

c)  Secretaria de Estado de Segurança Pública.

d)  Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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Questão 23

Saneantes são substâncias ou preparações destinadas à aplicação 
em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes, com fi-
nalidades definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). 

Podem ser consideradas finalidades de uma substância saneante, 
EXCETO

a)  quelação e redução.

b)  desinfecção e limpeza.

c)  sanitização e odorização.

d)  desinfestação e desodorização.
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Questão 24

Avalie as definições a seguir a respeito do Regulamento Técnico 
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária, estabelecido na Resolução Anvisa 
- RDC nº 216/2004.

I. Desinfecção é a operação que compreende duas etapas: a 
limpeza e a esterilização.

II. Limpeza é a operação de remoção de substâncias minerais e 
ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e 
outras sujidades.

III. Higienização é a operação de redução, por método físico e ou 
agente químico, do número de microrganismos em nível que 
não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

IV. Antissepsia é a operação que visa a redução de microrganis-
mos presentes na pele em níveis seguros, durante a lavagem 
das mãos, após sua lavagem e secagem.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e III.

b)  II e IV. 

c)  I, II e III.

d)  II, III e IV.
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Questão 25

A Anvisa estabelece procedimentos a fim de garantir as condi-
ções higiênico-sanitárias do alimento preparado proveniente de 
serviços de alimentação. De acordo com o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação da Anvisa (RDC nº 
216/2004), preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.

Alimentos preparados são alimentos manipulados em serviços 
de alimentação, expostos à venda _________, subdividindo-se 
em três categorias: alimentos _________, mantidos quentes e 
expostos ao consumo; alimentos _________, mantidos refrigera-
dos, congelados ou à temperatura ambiente, que necessitam ou 
não de aquecimento antes do consumo; e alimentos _________, 
mantidos refrigerados ou em temperatura ambiente, expostos ao 
consumo.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  obrigatoriamente embalados / cozidos / cozidos / crus

b)  obrigatoriamente não embalados / crus / crus / cozidos

c)  embalados ou não / cozidos / crus / cozidos

d)  embalados ou não / cozidos / cozidos / crus
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Questão 26

A Anvisa estabelece medidas a fim de minimizar o risco de conta-
minação cruzada durante a preparação dos alimentos provenien-
tes de serviços de alimentação. De acordo com o Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação da Anvisa 
(RDC nº 216/2004), preencha corretamente as lacunas do texto 
a seguir.

O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser 
realizado de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada 
e a permanência do mesmo em temperaturas que favoreçam a 
multiplicação microbiana. A temperatura do alimento preparado 
deve ser reduzida de 60ºC a _________ em até _________. Em se-
guida, deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas infe-
riores a _________, ou congelado à temperatura igual ou inferior 
a _________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  10ºC / uma hora / 10ºC / 0ºC.

b)  20ºC / duas horas / 10ºC / 0ºC.

c)  20ºC / uma hora / 5ºC / -6ºC.

d)  10ºC / duas horas / 5ºC / -18ºC.
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Questão 27

Os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes destina-
dos à comercialização devem ser fabricados por indústrias ha-
bilitadas, regularmente inspecionadas pela autoridade sanitária 
competente. 

A definição de produto semi-elaborado/intermediário, conforme 
o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Pro-
dutos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes da Anvisa (RDC 
nº 48/2013), é:

a)  produto que necessita de pelo menos uma operação posterior 
antes de ser considerado produto terminado/acabado.

b)  produto expedido que retorna ao fabricante por iniciativa pró-
pria ou para determinação de órgão sanitário competente.

c)  substância ou mistura de substâncias que tenham passado por 
todas as etapas de produção, sem incluir o processo de emba-
lagem.

d)  substância ou mistura de substâncias que requeiram posterio-
res processos de produção, a fim de se converterem em pro-
dutos a granel.

Questão 28

A classificação aplicada em território nacional pela Anvisa aos es-
tabelecimentos ou linhas de produção que possuem capacidade 
técnica e operacional adequada à fabricação em escala industrial 
de medicamentos ou produtos para saúde, quando da inclusão 
de nova forma farmacêutica/classe de risco, é definida como

a)  condições técnico-operacionais (CTO).

b)  certificação de qualidade sanitária (CQS).

c)  condições de capacidades saneantes (CCS).

d)  certificação de boas práticas de fabricação (CBPF).
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Questão 29

A linha de produção de uma determinada forma farmacêutica ou 
insumo farmacêutico ativo biológico pode ser entendida como a 
abrangência de todas as etapas de produção pelas quais o esta-
belecimento produtor é responsável. 

De acordo com a Anvisa, são definidas como linhas de produção 
para medicamentos no âmbito da concessão da Certificação de 
Boas Práticas de Fabricação (RDC nº 39/2013)

a)  substâncias líquidas, sólidas, semi-sólidas e aerossóis.

b)  materiais e equipamentos de uso médico e produtos para 
diagnóstico de uso in vitro.

c)  produtos de extração mineral, extração vegetal, síntese quími-
ca, fermentação clássica e semissíntese.

d)  produtos estéreis, sólidos não estéreis, líquidos não estéreis, 
semissólidos não estéreis, gases medicinais, líquidos criogêni-
cos medicinais e insumos farmacêuticos ativos biológicos.
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Questão 30

Medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios 
ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, 
via de administração, posologia e indicação terapêutica e que 
é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal res-
ponsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em 
características relativas ao tamanho e à forma do produto, prazo 
de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, com-
provada a sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre 
ser identificado por nome comercial ou marca. 

De acordo com o conceito acima, este medicamento é denomi-
nado

a)  similar.

b)  genérico.

c)  de referência.

d)  de bioequivalência.
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Questão 31 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre sa-
neamento no Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

(  )  Toda construção considerada habitável será ligada à rede 
pública de abastecimento de água.

(  )  Nas obras de construção civil, somente é obrigatória a dre-
nagem permanente de coleções líquidas originadas pelas 
chuvas.

(  )  É permitido o lançamento de esgoto sanitário em galeria ou 
rede de águas pluviais somente quando da ausência de rede 
de esgotamento sanitário.

(  )  Quando não houver rede pública de abastecimento de água, 
o órgão prestador do serviço está isento de participação na 
solução do problema até a implementação da rede.

(  )  É proibido o acúmulo de resíduos sólidos domésticos e hos-
pitalares ou de materiais que propiciem a instalação e a pro-
liferação de roedores e outros animais sinantrópicos, bem 
como a contaminação ambiental.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

a)  (V); (F); (V); (V); (F). 

b)  (F); (V); (V); (F); (V). 

c)  (V); (F); (F); (F); (V). 

d)  (F); (V); (F); (V); (F). 
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Questão 32 

De acordo com a Lei nº13.317/99, que contém o Código de Saú-
de do Estado de Minas Gerais, avalie as afirmações sobre vigilân-
cia sanitária.

I.  As ações de vigilância sanitária poderão ser delegadas ou 
transferidas a outras entidades em caso de necessidade e me-
diante autorização do poder público.

II. A competência para expedir intimações e lavrar autos e ter-
mos é exclusiva dos fiscais sanitários no exercício de suas fun-
ções ou de servidor público do quadro da saúde designado 
para estas funções.

III. O acesso da autoridade sanitária estadual aos estabelecimen-
tos e aos ambientes sujeitos ao controle sanitário se dá me-
diante a comunicação prévia com a superintendência da au-
toridade sanitária municipal.

IV. Os atos de inspeção, fiscalização, lavratura de autos e aplica-
ção de penalidades são desenvolvidos no âmbito do controle 
sanitário pelo órgão de vigilância sanitária, para aferição da 
qualidade dos produtos e a verificação das condições de licen-
ciamento dos estabelecimentos.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e III.

b)  II e IV. 

c)  I, II e III.

d)  II, III e IV.
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Questão 33 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em seu 
Guia de Vigilância Epidemiológica, o botulismo alimentar ocorre 
pela ingestão de toxinas presentes no alimento. 

Existe uma condição para a formação de toxinas nos alimentos, 
EXCETO quando

a)  conservados em pH neutro e em aerobiose.

b)  conservados em temperaturas acima de 15°C.

c)  tratados tecnologicamente de forma inadequada.

d)  armazenados sem ação de substâncias conservadoras.

Questão 34

A avaliação do número de roedores existentes numa área, a 
identificação da atividade da espécie de roedores em estudo e a 
avaliação dos programas de controle municipais de roedores são 
métodos propostos pela Funasa que permitem, respectivamente,

a)  o levantamento do índice de infestação das áreas controladas/ 
o método do censo por consumo / a avaliação por contagem 
de tocas.

b)  o levantamento do índice de infestação das áreas controladas/ 
a avaliação por contagem de tocas / o método do censo por 
consumo.

c)  o método do censo por consumo / a avaliação por contagem 
de tocas / o levantamento do índice de infestação das áreas 
controladas.

d)  a avaliação por contagem de tocas / o método do censo por 
consumo / o levantamento do Índice de infestação das áreas 
controladas.
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Questão 35

Associe corretamente o indicador ao seu respectivo parâmetro de 
acompanhamento do Programa Nacional de Controle da Dengue 
(PNCD) proposto pela Funasa.

A sequência correta dessa associação é 

a)  (1); (4); (2); (5); (6); (3). 

b)  (2); (3); (1); (6); (5); (4).

c)  (1); (2); (3); (6); (4); (5).

d)  (2); (1); (4); (5); (6); (3).

Indicadores

1. Assistência ao paciente

2. Integração com a atenção 
básica (Programa de Agen-
tes Comunitários de Saúde 
– Pacs e Programa de Saúde 
da Família – PSF)

3.  Saneamento ambiental

4.  Ações integradas de educa-
ção em saúde, mobilização 
e comunicação social

5.  Sustentação político-social

6.  Acompanhamento e avalia-
ção

Parâmetros dos Indicadores

(  ) Proporção de agentes co-
munitários de saúde capa-
citados em dengue.

(  ) Taxa de letalidade para Fe-
bre Hemorrágica por Den-
gue (FHD).

(  ) Proporção de municípios 
que realizaram mobilização 
prevista no dia nacional.

(  ) Número de reuniões regio-
nais realizadas entre as pro-
gramadas.

(  ) Número de reuniões do co-
mitê nacional realizadas.

(  ) Proporção de municípios 
com tecnologia de aprovei-
tamento de pneus implan-
tada entre os programados.
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Questão 36

Os gêneros Tityus serrulatus, Tityus bahiensis e Tityus stigmurus 
são os principais agentes de importância médica relacionados a

a)  araneísmo.

b)  escorpionismo.

c)  acidentes por celenterados.

d)  acidentes por himenópteros.

Questão 37

Faz parte da relação de doenças de notificação compulsória 
para todo território nacional, definida pelo Ministério da Saúde,        
EXCETO

a)  rubor.

b)  tétano.

c)  difteria.

d)  leptospirose.
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Questão 38

As infrações à legislação sanitária federal serão punidas, alter-
nativa ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções de natu-
reza civil ou penal cabíveis, com penalidades previstas na Lei nº 
6.437/1977 e suas alterações. 

Nesse contexto, são possíveis penalidades para infrações sanitá-
rias, EXCETO 

a)  apreensão de produto, inutilização de produto e interdição de 
produto.

b)  proibição de propaganda, suspensão de propaganda e publi-
cidade e imposição de mensagem retificadora.

c)  ressarcimento aos prejuízos causados à saúde, restrições de 
direitos na obtenção de recursos privados e indenização por 
danos morais à parte afetada.

d)  cancelamento de autorização para funcionamento da empre-
sa, interdição parcial ou total do estabelecimento e cancela-
mento do alvará de licenciamento de estabelecimento.
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Questão 39
De acordo com a Lei nº 6.437/1977 e suas alterações, as infrações 
à legislação sanitária federal classificam-se em: a) leves, aquelas 
em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 
b) graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agra-
vante; e c) gravíssimas, aquelas em que é verificada a existência 
de duas ou mais circunstâncias agravantes. 

Considera-se uma das circunstâncias agravantes para o ato de 
infração sanitária o fato de

a)   o infrator ter sofrido coação, a que podia resistir, para a prá-
tica do ato.

b)  a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução 
do evento.

c)  haver a errada compreensão da norma sanitária, admitida 
como excusável, quando patente a incapacidade do agente 
para atender o caráter ilícito do fato.

d)  o infrator ter cometido a infração para obter vantagem pecu-
niária decorrente do consumo, pelo público, do produto ela-
borado, em contrário ao disposto na legislação sanitária.
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Questão 40

De acordo com a Lei nº 6.437/1977 e suas alterações, no que se 
refere às infrações à legislação sanitária federal, avalie as afirma-
ções sobre o processo de fiscalização e de aplicação das sanções.

I. Quando aplicada a pena de multa, a notificação será por meio 
de edital publicado na Imprensa Oficial, se não localizado o 
infrator.

II. O cancelamento da autorização para o funcionamento da 
empresa e da licença dos estabelecimentos somente ocorrerá 
após a publicação, na Imprensa Oficial, de decisão irrecorrível 
do julgamento da infração sanitária.

III. As multas impostas em auto de infração poderão sofrer redu-
ção de vinte por cento caso o infrator efetue o pagamento no 
prazo de vinte dias, contados da data em que for notificado, 
implicando na desistência tácita de defesa ou recurso.

IV. O desrespeito ou desacato ao servidor competente, em razão 
de suas atribuições legais, bem como o embargo oposto a 
qualquer ato de fiscalização de leis ou atos regulamentares 
em matéria de saúde, sujeitarão o infrator à penalidade de 
interdição parcial ou total do estabelecimento.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III. 

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) II, III e IV.
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rasCunho
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