
Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 001/2019/SMA 
1016 – Agente de Fiscalização Sanitária   
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                 Página 1 de 11 

1016 – TIPO 1 

1. Assinale a alternativa em que NÃO haja erros 
ortográficos: 

a) Ah! Arrancar às carnes lasseradas / seu mísero 
segredo de consciência! / [...]E quem vestiu de monja 
a andorinha, / [...]quem cinzelou estrelas no jasmim? 
(Florbela Espanca) 

b) As papoulas sangrentas, censuais... / Andam asas no 
ar; e raparigas, / Flores desabroxadas em canteiros, 
/ Mostram por entre o ouro das espigas / Os perfis 
delicados e trigueiros[...] (Florbela Espanca) 

c) O Deus da parecença / que nos costura em igualdade 
/ que nos papel-carboniza / em sentimento / que nos 
pluraliza / que nos banaliza / por baixo e por dentro, / 
foi este Deus que deu / destino a meus versos[...] 
(Elisa Lucinda) 

d) Prefiro os que me criticam, porque me corrijem, aos 
que me adulam, porque me corrompem. (Santo 
Agostinho) 

 
2. Assinale a alternativa que se aplica sobre o verbo arguir, 

de acordo com as regras de acentuação, na oração: 
“Não arguo contra a escolha da mesa diretora, porque 
os indivíduos escolhidos são idôneos”: 

a) O verbo arguir, assim como os verbos apaniguar e 
obliquar, têm as formas rizotônicas (cuja sílaba tônica 
recai no radical) com o u do radical tônico com acento 
agudo. 

b) O verbo arguir tem acento, assim como delinquir, 
ambos têm a forma rizotônica a e i do radical com 
acento agudo. 

c) Arguir deve levar acento agudo nessa conjugação, 
pois é um verbo regular, seguindo as regras de um 
verbo regular. 

d) O verbo arguir, na oração, não leva acento agudo na 
vogal tônica u nas formas rizotônicas (aquelas cuja 
sílaba tônica está no radical). 

 
3. Assinale a alternativa que apresenta a concordância 

nominal INCORRETA: 

a) Após a brincadeira com seus primos, Élida decidiu 
que estava quites. 

b) Eles queriam que pensassem que estavam 
distraídos, mas, na realidade, estavam bem alerta! 

c) Os aspectos culturais greco-latinos que nos 
apresentaram foram muito elucidativos. 

d) O diretor enviou, inclusa na correspondência, a errata 
da ata da reunião. 

 
4. Leia as assertivas a seguir: 

I. Ela ameaçou com denunciá-lo, caso ele 
continuasse a assediá-la. 

II. Aquela gente carecia de cuidados básicos de 
higiene e saúde. 

III. Ele sempre se sai da sua e acaba não sendo punido 
por suas calúnias. 

IV. Os pais ansiavam em vê-la recebendo seu diploma, 
afinal! 

Assinale a alternativa que se aplica quanto à regência 
dos verbos acima: 

a) Apenas assertivas I, II e III estão incorretas. 
b) Apenas assertivas II e III estão incorretas. 
c) Apenas assertivas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas assertivas I e IV estão incorretas. 

 
 

5. Assinale a alternativa em que haja um ou mais erros de 
ortografia ou conjugação, concordância ou regência 
nominal ou verbal dentro do contexto dos períodos 
abaixo: (trechos extraídos de Casa de Pensão, do escritor naturalista 
brasileiro, Aluísio Azevedo, 1884) 

a) Apesar de inteligente e de brasileiro, Campos nunca 
logrou espantar de sua casa o ar triste que a 
ensombrecia. À mesa, quando raramente se 
palestrava, era sempre com muita reserva; não havia 
risadas expansivas, nem livres exclamações de 
alegria. Os hóspedes, pobre gente de província, 
faziam uma cerimônia espessa; o guarda-livros 
poucas vezes arriscavam a sua anedota e só se 
determinavam a isso tendo de antemão escolhido um 
assunto discreto e conveniente. 

b) E, puxando a cadeira para mais perto de Amâncio, 
falou-lhe em voz baixa. Que no Rio de Janeiro era 
preciso terem um amigo sincero, que não “primasse 
nos menus”, mas que fosse capaz, que tivesse 
imputabilidade moral! – Amâncio estava defronte de 
duas estradas; uma que conduzia à verdadeira 
felicidade, e outra que conduzia à desordem, ao vício 
e à completa desmoralização! Que não se deixe 
levarem pelos pândegos!... E olhava à esconsa os 
dois outros companheiros. Aquilo eram gente sem 
nada a perderem!... Amâncio, enfim, que aparecesse 
no domingo e teriam ocasião de falar mais de espaço. 
Não deixasse de ir: haviam muito o que dizer e 
conversar.  

c) Todos os pequenos da aula tinham birra ao Pires, 
homem grosseiro, bruto, nele enxergavam o 
carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre; mas visto 
que qualquer manifestação de antipatia redundava 
fatalmente em castigo [...] as pobres crianças iam-se 
habituando [...] ao servilismo e à mentira. Os pais 
ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do 
Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, 
entendiam que aquele animal era o único professor 
capaz de “endireitar os filhos”. 

d) Oh! ele agora pensava em Ângela com muito mais 
ternura; nela resumia toda a família e tudo o que 
houvesse de bom no seu passado. Só com a 
ausência pôde avaliar o muito que a respeitava e o 
muito que a estremecia. Ele, que não chorara ao 
despedir-se da mãe; Ele, que algumas vezes chegou 
até a aborrecer-se de seus desvelos e da insistência 
de seus carinhos – agora não a podia ter na memória, 
sem ficar com o coração opresso e os olhos 
relentados de pranto. 

 
6. Leia as assertivas abaixo: 

I. Atribuíram os problemas sociais a má distribuição de 
renda. 

II. A exposição contava com diversos quadros à óleo de 
grandes pintores internacionais. 

III. Elizabete referiu-se àquilo que sua irmã lhe tinha dito 
anteriormente. 

IV. A pessoa a que você se dirigiu é minha chefa. 
V. Na conversa, se referiam a menina sobre o balanço, 

não a que estava a meu lado. 
Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 
regras de uso da crase: 

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
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7. A implantação de uma política de compliance é essencial 
para empresas que prezam pela eficiência e buscam 
perenizar e aumentar os seus lucros, pois a 
transparência, a ética e a confiança são condições 
legais, e não apenas itens de ostentação. Tal exigência 
foi criada pelo próprio mercado, porquanto atualmente é 
inimaginável que uma empresa de grande porte (ou que 
pretenda atingir essa condição) atue sem a adoção dos 
princípios de governança corporativa e de uma política 
de compliance, principalmente após a Revolução 
Tecnológica e o fortalecimento de uma massa de 
consumidores críticos, que adquirem condutas e valores, 
e não mais somente produtos e serviços. (Ribeiro, M.C.P.; 
Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em https://www12.senado.leg.br/ril/ 
edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. Acesso em 10 set 2019.) 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que NÃO 
se aplica, quanto ao texto acima: 

a) A lei anticorrupção, sancionada em 2013, regula a 
conduta e os valores éticos a serem seguidos para 
uma gestão eficiente, dentro da legalidade. 

b) Não se trata de bazófia a atenção às normas éticas e 
legais dentro do funcionamento de uma empresa. 

c) Uma empresa, para desenvolver-se nos dias de hoje, 
deve primar não apenas pela atenção a produtos e 
serviços, mas pela atenção à conduta. 

d) O mercado hoje em dia exige que as empresas atuem 
dentro da legalidade. 

 
8. Analisando-se as estruturas de incentivo elencadas no 

decorrer deste artigo, infere-se que a conduta ética no 
âmbito empresarial, tanto interno quanto externo, pode 
ser estimulada por meio da cooperação e/ou da 
imposição, revelando-se a primeira mais eficiente, visto 
que evidencia a alteração de mentalidade dos atores 
abrangidos e está desvinculada de uma análise formal 
normativa e de todas as possibilidades de sua 
relativização (por ter sido imposta e não 
absorvida).(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 

I. Numa empresa, a melhor forma de estimular a atitude 
ética é através da cooperação entre os envolvidos. 

II. No setor público, assim como na atividade 
empresarial, a normatização da conduta ética é 
essencial para estimular mudança de mentalidade. 

III. A normatização da conduta ética acaba por 
possibilitar a relativização das ações. 

IV. A não normatização da atitude ética dentro de uma 
empresa, ou seja, a desvinculação da imposição, tem 
mais possibilidade de sucesso. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica quanto às assertivas acima: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
9. Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com as 

regras de uso da crase: 

a) Além disso, levamos encomenda à domicílio. 
b) A partir de R$50,00 de compras não cobramos taxa 

de entrega. 
c) Os cursos de yoga serão oferecidos de março à junho 

do próximo ano. 
d) Estiveram em reunião de 9 à 17h, sem intervalo nem 

para o almoço! 

10. A cooperação no âmbito interno da empresa pode ser 
obtida por meio do abrandamento dos conflitos e da 
majoração da importância da perspectiva de futuro, pela 
valorização dos empregados – existência de um plano 
de cargos e salários objetivo e automático, que 
possibilite visualizar a carreira no futuro. Já a 
cooperação no âmbito externo pode ser alcançada com 
a realização de contratos de longo prazo, com o 
incremento da relação de confiança entre as partes, com 
a manutenção da interação constante com os demais 
atores envolvidos, bem como pelo investimento na 
credibilidade da marca. Para alcançar tal intento, a 
implantação da política de compliance é uma ferramenta 
poderosa, principalmente se obtida a partir da 
cooperação, pois estimula naturalmente um ambiente 
com transparência, ética e confiança, auxiliando no 
desenvolvimento pleno da empresa e da sociedade. 
(Ribeiro, M.C.P.; Diniz, P.D.F. (2015). Disponível em 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/205/ril_v52_n205_p87.pdf. 
Acesso em 10 set 2019.) 
I. O abrandamento dos conflitos e a valorização dos 

empregados são um exemplo de atitude ética 
impulsionada pelas normas de conduta de uma 
empresa. 

II. Em uma empresa, é essencial a implantação de 
compliance, principalmente quando respaldada pelas 
normas de conduta ética da empresa, que organiza 
as relações de forma segura e sem ambiguidades. 

III. A valorização dos empregados e a realização de 
trabalhos que garantam a confiabilidade e a 
segurança da marca são exemplos de ações de 
cooperação. 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que se 
aplica: 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) Apenas a assertiva III está correta. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
11. Assinale a alternativa em que há palavra grafada de 

forma INCORRETA:  

a) Ele falou cerca de 50 minutos sem pausar. 
b) Cito os melhores autores, quando quero apresentar 

meu ponto de vista. 
c) O jogador alemão acabou dando o cheque-mate no 

jogador russo, ganhando a competição. 
d) Acima de tudo, gostaria de pedir que todos se 

comprometam com as mudanças. 
 
12. Leia as assertivas a seguir: 

I. João estava deitado em sua caminha. Sua avó já não 
caminha, está em cadeira de rodas. 

II. Dentro da loja, apreçaram os produtos. De qualquer 
forma, não poderiam apressar os clientes. 

III. Perdemos o apoio de nosso mais poderoso aliado. 
No entanto, apoio os que ficaram ao nosso lado. 

Assinale a alternativa que se aplica quanto às palavras 
sublinhadas: 

a) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterofônicos; III – homógrafos heterográficos. 

b) I – homófonos homográficos; II – parônimos; III – 
parônimos. 

c) I – parônimos; II – homônimos perfeitos; III – 
homógrafos heterofônicos. 

d) I – homófonos homográficos; II – homófonos 
heterográficos; III – homógrafos heterofônicos. 
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13. Leia o texto abaixo: 

A cômodo ele começou, nesse dia, nessa hora; não 
esbarrou mais. Achou de ir ver o lugar da cova, e as 
armas e trens que Medeiros Vaz (1), essas determinou 
que, o morto não tendo parentes, então para os 
melhores mais chegados como lembrança ficassem: as 
carabinas e revólveres, a automática de rompida e 
ronco, punhal, facão, o capote, o cantil revestido, as 
capangas e (2), as (3) de trespassar. Alguém disse que 
o cavalo grande, murzelo-mancho, devia de ficar sendo 
dele mesmo. Não quis. Chamou Marcelino Pampa, a ele 
fez donativo grave: - Este animal é vosso, Marcelino, 
merecido. Porque eu ainda estou para ver outro com 
igual (4) e caráter!” Apertou a mão dele, num toques. 
Marcelino Pampa dobrou de ar, (5). Desse fato em 
diante, era capaz de se morrer, por Zé Bebelo. Mas, para 
si mesmo, Zé Bebelo guardou somente o pelego 
berbezim, de forrar sela, e um bentinho milagroso, em 
três baetas confeccionado. 
(Rosa, J.G. Grande Sertão: Veredas (vol. II). Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994 [1956], p. 121-122) 

Assinale a alternativa que contenha a grafia correta das 
palavras numeradas: 

a) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

b) (1) deixava – (2) alforjes – (3) cartuxeiras – (4) sizo – 
(5) pertubado. 

c) (1) deixava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) siso 
– (5) perturbado. 

d) (1) deichava – (2) alforges – (3) cartucheiras – (4) sizo 
– (5) perturbado. 

 
14. Leia novamente o texto da questão 13 e as assertivas 

abaixo: 

I. Guardando para si alguns apetrechos que foram 
deixados pelo finado Zé Bebelo, Marcelino Vaz abriu 
mão da propriedade do alazão. 

II. O animal mencionado é um cavalo que pertenceu ao 
falecido Medeiros Vaz, e que foi dado por Zé Bebelo 
a Marcelino Pampa. 

III. Apesar de alguém dizer que o cavalo era seu, Zé 
Bebelo abriu mão do animal em prol de outra pessoa, 
guardando para si apenas alguns apetrechos. 

IV. O falecido não tinha parentes e, por isso, seus bens 
foram distribuídos entre outras pessoas. 

Assinale a alternativa que se aplica: 

a) Apenas a assertiva I está incorreta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas. 
c) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão incorretas. 

 
15. Leia novamente o texto da questão 13 e assinale a 

alternativa que contenha a significação das seguintes 
palavras no contexto: cova – trem – capanga – cantil – 
pelego 

a) sepultura – coisa – sacola – albornoz – lisonjeador 
b) buraco – meio de transporte – jagunço – frasco – 

bajulador 
c) elevação – traste – albornoz – garrafa – adulão 
d) túmulo – traste – bolsa – recipiente – pele 

 
 
 
 

16. Assinale a alternativa correta em relação à concordância 
nominal:  

a) Ela ficou meia chateada com a amiga porque não a 
chamou para sair. 

b) Mais de 20 pessoas desapareceu durante a 
passagem do furacão. 

c) Todos queriam que o almoço começasse meio-dia e 
meio. 

d) Os milhares de pessoas que estiveram no evento 
usaram transporte coletivo. 

 

17. Um veículo percorre em 6 horas uma certa distância a 
velocidade média de 100 km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse reduzida em 25 km/h? 

a) 8 horas. 
b) 12 horas. 
c) 4,5 horas. 
d) 10 horas. 

 

18. Qual é a taxa de juros equivalente anual correspondente 
a taxa de juros de 2% ao mês capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 

a) 24 % ao ano. 
b) 26,82% ao ano. 
c) 24,56% ao ano. 
d) 25,67% ao ano. 

 

19. Um capital de $ 2.000,00 aplicado por dois meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 3% ao mês, 
resultará no montante de: 

a) $ 2.121,80 
b) $ 2.120,00 
c) $ 2.173,90 
d) $ 2.232,50 

 

20. Um estádio de futebol apresenta 9000 torcedores 
presentes em um jogo. Se a razão entre torcedores do 
time A e do time B foi de 7/5, determine o número de 
torcedores do time A. 

a) 5250 
b) 3750 
c) 6285 
d) 4640 

 

21. O comando CTRL+Z, CTRL+C e CTRL+V no Microsoft 
Word, tem originalmente e respectivamente a função de: 

a) Excluir a linha toda, copiar e colar. 
b) Selecionar o texto todo, copiar e visualizar. 
c) Desfazer a última ação, copiar e colar. 
d) Adicionar um novo parágrafo, colar e visualizar. 

 

22. Sobre o Windows, é INCORRETO afirmar: 

a) Quando se abre programas ou pastas, eles são 
exibidos sobre a área de trabalho. Nela também é 
possível colocar itens para facilitar o acesso. 

b) As pastas têm a função de organizar arquivos e 
subpastas. 

c) É um sistema operacional que deve ser comprado. 
Possui uma licença de uso para poder utilizar 
legalmente para fins comerciais. 

d) O seu código fonte está disponível sob a licença 
GPL para que qualquer pessoa o possa utilizar, 
estudar, modificar e distribuir livremente de acordo 
com os termos da licença. 
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23. A respeito da INTRANET, é INCORRETO afirmar: 

a) Pode ser um risco de segurança de informação, caso 
o seu desenvolvimento não seja adequado. 

b) Uma Intranet de uma organização nunca estará 
conectada à Internet. 

c) Tem como um dos objetivos, partilhar informação que 
seja pertinente à organização e seus colaboradores. 

d) Possibilita maior e melhor comunicação dentro da 
empresa. 
 

24. Em um cliente de e-mail, o endereço do destinatário que 
irá receber a cópia de uma mensagem e não consegue 
ver o endereço de quem mais recebeu a cópia, é 
preenchido no campo: 

a) Para 
b) Cc 
c) Cco 
d) Assunto 

 
25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 

nas organizações e elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup que copia todas as 
alterações realizadas desde o último backup completo, 
independente do número de backups, é chamado de: 

a) Backup híbrido. 
b) Backup diferencial. 
c) Backup incremental. 
d) Backup cumulativo. 

 
26. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é 

o órgão responsável pela regularização da produção 
orgânica no Brasil. Sendo assim assinale a alternativa 
correta sobre produtos orgânicos: 

a) Restaurantes, lanchonetes e hotéis que servem 
pratos orgânicos devem manter a disposição dos 
consumidores somete a lista dos ingredientes 
orgânicos. 

b) Todo produtor precisa de certificação junto de um 
órgão credenciado ao ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento para venda de produtos 
orgânicos. 

c) Produtos certificados podem ser vendidos em feiras, 
supermercados, lojas, restaurantes, hotéis, indústrias 
e internet etc.  

d) Os produtos orgânicos não podem ser vendidos a 
granel. 

 
27. O governador de Santa Catarina, Carlos Moises, indicou 

a intenção de retirar os incentivos fiscais sobre 
agrotóxicos e insumos agrícolas no estado de Santa 
Catarina e gerou polêmica no setor agrícola, sendo 
assim assinale a alternativa correta no que se diz 
respeito aos impactos gerados com a retirada dos 
incentivos: 

a) Produtores não optariam por compras nos estados do 
Paraná e Rio Grande do Sul, onde os defensivos 
agrícolas são isentos de imposto estadual. 

b) Produtores dos estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul podem praticar preços mais altos nos pontos de 
vendas em Santa Catarina. 

c) Comercio ilegal de agrotóxicos vendidos no Paraguai, 
não havendo necessidade de fiscalização. 

d) Desestímulo ao uso dessas substâncias nas 
plantações do Estado, incentivando adesão a outras 
modalidades de proteção de cultivo que não utilizem 
ou reduzam os defensivos. 

28. Com relação à aplicação dos recursos oriundos do 
Fundo Partidário assinale a alternativa correta: 

a) Transferência de recursos para outros partidos. 
b) Na criação e manutenção de instituto ou fundação de 

pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo 
esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total 
recebido. 

c) Na manutenção das residências dos membros do 
partido. 

d) Não e permitido o pagamento de despesas com 
alimentação. 

 
29. Em agosto de 2019 aconteceu a reunião do G7 (Grupo 

dos Sete), grupo dos países economicamente mais 
desenvolvidos do mundo. A reunião foi pautada com 
assuntos diversos, como a floresta Amazônica e a crise 
nuclear iraniana, o encontro foi realizado na França 
tendo como anfitrião o Presidente. Assinale a alternativa 
correspondente ao nome do atual Presidente da França. 

a) Édouard Philippe. 
b) Emmanuel Macron. 
c) Jacques Chirac. 
d) Nicolas Sarkozy. 

 
30. A Amazônia é uma área do território brasileiro e 

atualmente, um dos temas mais polêmicos a nível 
nacional e internacional. Por seu vasto mundo de 
espécies animais vegetais e minerais tem sido foco de 
preocupação por parte de ambientalistas e 
representantes mundo afora.  

(  ) Engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 
e parte do Estado do Maranhão. 

(  ) A Floresta Amazônica leva umidade para toda a 
América do Sul, influencia regime de chuvas na 
região, contribui para estabilizar o clima global e 
ainda tem a maior biodiversidade do planeta. 

(  ) O território internacional da Amazônia ocupa somente 
as áreas do Peru, Bolívia, Guiana Francesa. 

(  ) Os estados que englobam a Amazônia recolhem 
imposto especial para preservação da floresta.  

Considerando V como Verdadeiro e F como Falso, a 
sequência correta das alternativas acima é: 

a) F,V,V,F 
b) F,V,V,F 
c) V,F,V,V 
d) V,V,F,F 

 
31. A Lei N.8.080/1990, dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. Segundo esta lei, estão incluídas no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
EXCETO: 

a) A execução de ações de vigilância sanitária; de 
vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e 
de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 

b) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 
bebidas para consumo humano. 

c) A participação na formulação da política e na 
execução de ações de educação ambiental. 

d) A ordenação da formação de recursos humanos na 
área de saúde. 
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32. A Lei N. 5.991/73 dispõe sobre o Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos. Sobre o tema, leia 
atentamente as alternativas a seguir: 

I. O comércio, a dispensação, a representação ou 
distribuição e a importação ou exportação de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos 
será exercido somente por empresas e 
estabelecimentos licenciados. A licença terá sua 
validade fixada em regulamentação específica pela 
autoridade sanitária local, de acordo com o risco 
sanitário das atividades desenvolvidas pelos 
estabelecimentos, e poderá ser revalidada por 
períodos iguais e sucessivos. 

II. As licenças poderão ser suspensas, cassadas, ou 
canceladas no interesse da saúde pública, mediante 
despacho fundamentado da autoridade competente, 
assegurado o direito de defesa em processo 
administrativo, instaurado pelo órgão sanitário. 

III. Na hipótese de ser apurada infração ao disposto 
nesta Lei e demais normas pertinentes, os 
responsáveis ficarão sujeitos às sanções previstas na 
legislação administrativa, sem prejuízo da ação 
disciplinar decorrente do regime jurídico a que 
estejam submetidos. 

IV. Para análise fiscal serão colhidas amostras que serão 
colocadas em quatro invólucros, lavrando a 
autoridade fiscalizadora o auto de infração, em quatro 
vias, que será assinado pelo autuante, pelo 
representante legal da empresa, pelo possuidor ou 
detentor do produto, ou seu substituto legal, e, na 
ausência ou recusa destes, por duas testemunhas, 
especificado no auto a natureza e outras 
características do material apreendido. 

 A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

  
33. Segundo a Lei Federal nº 6.437/77, as infrações 

sanitárias serão punidas, alternativa ou 
cumulativamente, com as seguintes penalidades: 

I. Advertência; multa; apreensão de produto; e 
embargo. 

II. Cancelamento de autorização para funcionamento da 
empresa; cancelamento do alvará de licenciamento 
de estabelecimento; e intervenção no 
estabelecimento que receba recursos públicos 
especificamente federais. 

III. Imposição de mensagem retificadora; inutilização de 
produto; e suspensão de propaganda e publicidade. 

IV. Inutilização de produto; interdição de produto; e 
suspensão de vendas e/ou fabricação de produto. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 

34. A Lei N.9.782/1999 define o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Sobre ela é INCORRETO afirmar:  

a) A arrecadação e a cobrança da Taxa de Fiscalização 
de Vigilância Sanitária a que se refere este artigo 
poderá ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, a critério da Agência, nos casos em 
que por eles estejam sendo realizadas ações de 
vigilância. 

b) A Administração da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária é regida por um contrato de gestão, 
negociado entre o seu Diretor-Presidente e o Ministro 
de Estado da Saúde, ouvidos previamente os 
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. O contrato de gestão é o 
instrumento de avaliação da atuação administrativa 
da Anvisa e de seu desempenho. 

c) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária conta com 
um Conselho Consultivo, que deverá ter, no mínimo, 
representantes da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, dos produtores, dos comerciantes, da 
comunidade científica e dos usuários, na forma do 
regulamento. 

d) Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, manter sistema de informações 
em vigilância sanitária, em cooperação com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
fornecerão, mediante convênio, as informações 
solicitadas pela coordenação do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária. 

 
35. Lei Federal no 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. Sobre esta 
lei, leia as alternativas a seguir:  

I. Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive 
os importados, pode ser industrializado, exposto à 
venda ou entregue ao consumo antes de registrado 
no Ministério do Meio Ambiente. 

II. O registro de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, fica sujeito, dentre outros 
requisitos a que o produto, através de comprovação 
científica e de análise, seja reconhecido como seguro 
e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a 
identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade 
necessárias. 

III. Será cancelado o registro de drogas, medicamentos 
e insumos farmacêuticos, sempre que efetuada 
modificação não autorizada em sua fórmula, sendo 
toleradas as alterações na dosagem, condições de 
fabricação, indicação de aplicações e especificações 
anunciadas em bulas, rótulos ou publicidade. 

IV. Estão isentos de registro os medicamentos novos, 
destinados exclusivamente a uso experimental, sob 
controle médico, podendo, inclusive, ser importados 
mediante expressa autorização do Ministério da 
Saúde. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
d) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
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36. Sobre as infrações previstas na Lei nº 6.437/77, leia 
atentamente as alternativas a seguir: 

I. As infrações sanitárias classificam-se em: leves, 
aquelas em que o infrator seja beneficiado por 
circunstância atenuante; graves, aquelas em que for 
verificada uma circunstância agravante; gravíssimas, 
aquelas em que seja verificada a existência de duas 
ou mais circunstâncias agravantes. 

II. Para a imposição da pena e a sua graduação, a 
autoridade sanitária levará em conta: as 
circunstâncias atenuantes e agravantes; a gravidade 
do fato, tendo em vista as suas consequências para 
a saúde pública; e os antecedentes criminais do 
infrator. 

III. É infração sanitária deixar, aquele que tiver o dever 
legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose 
transmissível ao homem, de acordo com o que 
disponham as normas legais ou regulamentares 
vigentes. 

IV. As penas previstas para a infração de obstar ou 
dificultar a ação fiscalizadora das autoridades 
sanitárias competentes no exercício de suas funções, 
são: advertência, interdição, cancelamento de licença 
e/ou multa. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

 
37. A Política Nacional de Saneamento, quando trata da 

prestação regionalizada de serviços públicos de 
saneamento básico, define algumas regras. Leia 
atentamente as questões a seguir sobre o tema: 

I. A prestação regionalizada é caracterizada por um 
único prestador do serviço para vários Municípios, 
contíguos ou não; uniformidade de fiscalização e 
regulação dos serviços, inclusive de sua 
remuneração; e compatibilidade de planejamento. 

II. As atividades de regulação e fiscalização poderão ser 
exercidas por: por órgão ou entidade de ente da 
Federação a que o titular tenha delegado o exercício 
dessas competências por meio de contrato entre 
entes da Federação, ou por consórcio público de 
direito público integrado pelos titulares dos serviços. 

III. A prestação regionalizada de serviços públicos de 
saneamento básico poderá ser realizada somente por 
órgão, autarquia, fundação de direito público, 
consórcio público, empresa pública ou sociedade de 
economia mista estadual, do Distrito Federal, ou 
municipal, na forma da legislação. 

IV. Os prestadores que atuem em mais de um Município 
ou que prestem serviços públicos de saneamento 
básico diferentes em um mesmo Município manterão 
sistema contábil que permita registrar e demonstrar, 
separadamente e conjuntamente, os custos e as 
receitas de cada serviço em cada um dos Municípios 
atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas II e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 
c) Apenas a alternativa II é falsa. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV são falsas. 

 

38. A garantia de prioridade compreende exatamente as 
seguintes afirmações, segundo a Lei Federal N. 
10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso: 

I. Atendimento preferencial imediato e individualizado 
junto aos órgãos públicos prestadores de serviços à 
população. 

II. Viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso com os demais idosos. 

III. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social locais. 

IV. Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de setenta e cinco anos, atendendo-se 
suas necessidades sempre preferencialmente em 
relação aos demais idosos. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas a alternativa IV está correta. 
b) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

 
39. As alternativas a seguir tratam da Portaria de 

Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde/2017, Anexo 
XX - Do controle e da vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 
Leia-as atentamente:  

I. Segundo as metas progressivas de atendimento ao 
valor máximo de Turbidez, para filtração rápida 
(tratamento completo ou filtração direta) são: Final do 
1º ano, Turbidez de 0,5 uT em no mínimo 25% das 
amostras mensais coletadas; Final do 2º ano, 
Turbidez de 0,5 uT em no mínimo 50% das amostras 
mensais coletadas; Final do 3º ano, Turbidez de 0,5 
uT em no mínimo 75% das amostras mensais 
coletadas; Final do 4º ano, Turbidez de 0,5 uT em no 
mínimo 95% das amostras mensais coletadas. 

II. De acordo com a tabela de padrão de potabilidade 
para substâncias químicas que representam risco à 
saúde, o Valor Máximo Permitido para Cianeto é de 
0,7 mg/L, para o Fluoreto é de 1,5 mg/L e para Nitrito 
(como N) é de 1 mg/L. 

III. De acordo com a tabela de padrão de potabilidade 
para substâncias químicas que representam risco à 
saúde, o Valor Máximo Permitido para Benzeno é de 
2 µg/L, para Cloreto de Vinila 2 µg/L e Tetracloreto de 
Carbono é de 4 µg/L. 

IV. De acordo com a tabela de padrão de potabilidade 
para substâncias químicas que representam risco à 
saúde, o Valor Máximo Permitido para Aldrin + 
Dieldrin é de 0,03 µg/L, para Atrazina é de 2 µg/L e 
para Tebuconazol é de 180 µg/L. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
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40. Sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, leia 
atentamente as questões a seguir:  

I. São instrumentos da política: O Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos; 
os acordos setoriais; e a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

II. Incumbe aos Estados promover a integração da 
organização, do planejamento e da execução das 
funções públicas de interesse comum relacionadas à 
gestão dos resíduos sólidos nas regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, nos termos da lei complementar 
estadual prevista. 

III. A elaboração de plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos, é condição para o Distrito 
Federal e os Municípios terem acesso a recursos da 
União, ou por ela controlados, destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza 
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para 
serem beneficiados por incentivos ou financiamentos 
de entidades federais de crédito ou fomento para tal 
finalidade. 

IV. Para Municípios com menos de 10.000 (dez mil) 
habitantes, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos terá conteúdo simplificado. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 
b) Apenas as alternativas I, II e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas II e III são falsas. 
d) Apenas as alternativas III e IV são falsas. 

 
41. Sobre a Resolução RDC N.216/04, que dispõe sobre 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação, leia atentamente as alternativas a seguir:  

I. Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam 
algumas das seguintes atividades: manipulação, 
preparação, fracionamento, armazenamento, 
distribuição, transporte, exposição à venda e entrega 
de alimentos preparados ao consumo, tais como 
cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas 
industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, 
lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, 
rotisserias e congêneres. 

II. Manual de Boas Práticas é um documento que 
descreve as operações realizadas pelo 
estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos 
higiênico-sanitários dos edifícios, o controle da água 
de abastecimento, o controle integrado de vetores e 
pragas urbanas e a capacitação profissional para o 
manejo de resíduos e o controle e garantia de 
qualidade do alimento preparado. 

III. O dimensionamento da edificação e das instalações 
deve ser compatível com todas as operações. Deve 
existir separação entre as diferentes atividades por 
meios físicos ou por outros meios eficazes de forma 
a evitar a contaminação cruzada. 

IV. As caixas de gordura devem ser limpas a cada seis 
meses. O descarte dos resíduos deve atender ao 
disposto em legislação específica. 

A sequência de afirmativas FALSAS é: 

a) Apenas as alternativas I e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas II e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas II, III e IV são falsas. 
d) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 

 

42. A Lei N.13.021/2014 dispõe sobre o exercício e a 
fiscalização das atividades farmacêuticas. Sobre o tema, 
feia atentamente as questões a seguir: 

I. É responsabilidade do poder público assegurar a 
assistência farmacêutica, segundo os princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde, de 
universalidade, equidade e integralidade. 

II. Poderão as farmácias populares dispor, para 
atendimento imediato à população, de 
medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil 
epidemiológico de sua região demográfica. 

III. Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas 
atividades, organizar e manter cadastro atualizado 
com dados técnico-científicos das drogas, fármacos 
e medicamentos disponíveis na farmácia.  

IV. Não cabe ao farmacêutico, na dispensação de 
medicamentos, visando a garantir a eficácia e a 
segurança da terapêutica prescrita, observar os 
aspectos técnicos e legais do receituário. 

A sequência de afirmativas corretas é:  

a) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

 
43. A Resolução RDC N.44/09, dispõe sobre Boas Práticas 

Farmacêuticas para o controle sanitário do 
funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em 
farmácias e drogarias. Leia atentamente as alternativas 
a seguir relacionadas com o tema e assinale aquela que 
for verdadeira: 

a) As atribuições e responsabilidades individuais devem 
estar listadas no Manual de Boas Práticas 
Farmacêuticas do estabelecimento e serem 
compreensíveis a todos os funcionários. 

b) Os técnicos auxiliares devem realizar as atividades 
que não são privativas de farmacêutico respeitando 
os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do 
estabelecimento e o limite de atribuições e 
competências estabelecidos pela legislação vigente, 
sob supervisão do farmacêutico responsável técnico, 
sendo inadequada a supervisão pelo farmacêutico 
substituto. 

c) O procedimento de limpeza do espaço para a 
prestação de serviços farmacêuticos deve ser 
registrado e realizado diariamente no início, ao meio 
dia e ao término do horário de funcionamento. 

d) Todos os funcionários devem ser capacitados quanto 
ao cumprimento da legislação sanitária vigente e 
aplicável às farmácias e drogarias, bem como dos 
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do 
estabelecimento. 
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44. A Resolução RDC N.306/2004 dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde. Leia atentamente as questões 
referentes a esta resolução: 

I. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em 
saco constituído de material resistente a ruptura e 
vazamento, impermeável, baseado na NBR 
9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso 
de cada saco, sendo permitido o seu esvaziamento 
ou reaproveitamento. 

II. O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância 
infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com 
rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

III. O Grupo C é identificado através do símbolo de risco 
associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e 
com discriminação de substância química e frases de 
risco. 

IV. O Grupo E é representado pelo símbolo internacional 
de presença de radiação ionizante (trifólio de cor 
magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos 
pretos, acrescido da expressão REJEITO 
RADIOATIVO. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a alternativa II está correta. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

 
45. A Resolução RDC N.283/05 apresenta o regulamento 

técnico para o funcionamento das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos. Estas instituições devem 
apresentar recursos humanos, com vínculo formal de 
trabalho, que garantam a realização das seguintes 
atividades:  

I. Para coordenação técnica, um Responsável Técnico 
com carga horária mínima de 40 horas por semana. 

II. Para os cuidados aos residentes com Grau de 
Dependência I: um cuidador para cada 20 idosos, ou 
fração, com carga horária de 8 horas/dia. 

III. Para serviços de limpeza: um profissional para cada 
100m2 de área interna ou fração por turno 
diariamente. 

IV. Para o serviço de alimentação: um profissional para 
cada 20 idosos, garantindo a cobertura de dois turnos 
de 8 horas. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Somente a alternativa IV está correta. 
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

 
46. A Resolução RDC N.302/05 dispõe sobre Regulamento 

Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. 
Leia atentamente as alternativas a seguir que tratam do 
assunto: 

I. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem dispor de instruções escritas, disponíveis e 
atualizadas para todos os processos analíticos, 
podendo ser utilizadas as instruções do fabricante. 

II. O Responsável Técnico pelo laboratório clínico é 
responsável por todos os Testes Laboratoriais 
Remotos - TLR realizados dentro da instituição, 
incluindo, entre outros, atendimentos em hospital-dia 
e coleta laboratorial em unidade móvel, exceto nos 
casos de TLR realizados em domicílios. 

III. Para os exames não contemplados por programas de 
Ensaios de Proficiência, o laboratório clínico deve 
adotar formas alternativas de Controle Externo da 
Qualidade descritas em Lei Federal. 

IV. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem garantir a recuperação e disponibilidade de 
seus registros críticos, de modo a permitir a 
rastreabilidade do laudo liberado. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV são falsas. 
c) Apenas a alternativa II é falsa. 
d) Apenas as alternativas II e III são falsas. 

 
47. A Resolução RDC N.63/11 dispõe sobre os Requisitos 

de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. Leia atentamente as alternativas a seguir e 
assinale aquela que for FALSA:  

a) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os 
componentes da Garantia da Qualidade que 
asseguram que os serviços são ofertados com 
padrões de qualidade adequados. 

b) O serviço de saúde deve ter um responsável técnico 
(RT) e um substituto. 

c) O serviço de saúde deve possuir regimento interno ou 
documento equivalente, atualizado, contemplando a 
definição e a descrição de todas as suas atividades 
técnicas, administrativas e assistenciais, 
responsabilidades e competências. 

d) Os serviços e atividades terceirizadas pelos 
estabelecimentos de saúde devem possuir contrato 
de prestação de serviços, sendo opcional estar 
regularizados perante a autoridade sanitária 
competente. 
 

48. A Resolução RDC N.222/18 regulamenta as Boas 
Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde. Sobre o tema, leia as alternativas a seguir:  

I. Os Resíduos de Serviços de Saúde - RSS do 
Subgrupo A2 devem ser tratados antes da disposição 
final ambientalmente adequada. 

II. Classe de risco 3 (elevado risco individual e elevado 
risco para a comunidade): classificação do Ministério 
da Saúde que inclui agentes biológicos que 
representam grande ameaça para o ser humano e 
para os animais, implicando grande risco a quem os 
manipula, com grande poder de transmissibilidade de 
um indivíduo a outro, não existindo medidas 
preventivas e de tratamento para esses agentes. 

III. Licença sanitária é o documento emitido pelo órgão 
sanitário competente dos Estados, Distrito Federal ou 
dos Municípios, contendo permissão para o 
funcionamento dos estabelecimentos que exerçam 
atividades sob regime de vigilância sanitária. 

IV. Plano de proteção radiológica (PPR) é o documento 
exigido para fins de licenciamento de instalações 
radiativas, pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
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49. A Lei Estadual N.6.320/1983 dispõe sobre normas gerais 
de saúde e estabelece penalidades. Leia atentamente as 
alternativas a seguir e assinale aquela que julgar 
INCORRETA: 

a) Farmácia é o estabelecimento de dispensação e 
comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens 
originais. 

b) O estabelecimento industrial obedecerá às 
exigências sanitárias regulamentares no que 
concerne a: disponibilidade de abastecimento d’água, 
sistema de esgoto sanitário, remoção e destino final 
de lixo e ventilização de matérias-primas. 

c) Toda pessoa tem o direito à proteção contra as 
doenças transmissíveis e/ou evitáveis, sendo-lhe 
assegurado o direito à vacinação preventiva e outros 
meios de controle. 

d) Toda pessoa deve comunicar à autoridade de saúde 
competente qualquer caso de doença de notificação 
compulsória, do qual tenha conhecimento. 

 
50. O Decreto N.24.622/1984 regulamenta os artigos 2º, 3º, 

4º, 7º, 12, 25 e 74, da Lei N.6.320/1983, que dispõem 
sobre direitos e deveres básicos da pessoa, 
relacionados com a saúde. Leia atentamente as 
alternativas que abordam o decreto e indique a 
alternativa INCORRETA. 

a) Toda pessoa tem o direito e o dever de participar ativa 
e diretamente das atividades desenvolvidas pelos 
serviços de saúde. 

b) Qualquer pessoa poderá solicitar internação 
hospitalar, voluntariamente, desde que se submeta a 
exame médico que justifique tal procedimento. 

c) As crianças, gestantes, puérperas, nutrizes e as 
pessoas com 65 anos ou mais, serão atendidas com 
prioridade, nos ambulatórios e hospitais do território 
catarinense. 

d) Toda pessoa tem direito à proteção de sua saúde e é 
responsável pela promoção e conservação da 
mesma, da de seus dependentes, devendo, para 
tanto, cumprir cuidadosamente, as instruções, 
normas, ordens, avisos e medidas, prescritas por 
profissional em ciência da saúde, autoridade de 
saúde e/ou serviço de saúde de que se utilize. 

 
51. Sobre a limpeza e a desinfecção de reservatórios em 

edificações, regulamentados pelo Decreto N. 1846/2018, 
leia as alternativas a seguir e indique aquela que julgar 
FALSA: 

a) Ficam os condomínios residenciais e comerciais, 
bem como as repartições públicas, obrigados a 
realizar a limpeza e desinfecção das cisternas e 
caixas d’água, com periodicidade máxima de 1 (um) 
ano. 

b) A empresa executora do serviço de higienização 
emitirá certificado de execução dos serviços 
indicando a data da realização da limpeza e o 
certificado deverá ser mantido em local de fácil 
acesso, para conhecimento da fiscalização. 

c) Após a limpeza das cisternas e caixas d’água, os 
responsáveis pelos estabelecimentos deverão 
apresentar laudo analítico que comprove os padrões 
de potabilidade. 

d) Os serviços de limpeza e desinfecção deverão ser 
executados por empresas devidamente licenciadas 
pela Vigilância Sanitária. 

52. O Decreto N.23.663/1984 regulamentou os artigos 51 a 
76 da Lei N.6.320/1983, que dispõe sobre normas gerais 
de saúde e estabelece penalidades. Leia atentamente as 
alternativas que abordam o decreto:  

I. O Diretor de Vigilância Sanitária, antes de decidir 
qualquer recurso, poderá solicitar, de acordo com a 
natureza da infração, parecer técnico dos seguintes 
Colegiados, dos quais será o presidente: Conselho de 
Fiscalização de Alimentos, Conselho de Saneamento 
do Meio Ambiente, Conselho do Exercício 
Profissional, Conselho da Fiscalização de Produtos 
Químicos e Farmacêuticos e Conselho da Habitação 
e Moradia. 

II. Os Inspetores de Fiscalização, os Agentes de Saúde 
Pública e os Agentes Auxiliares de Saúde Pública, 
lotados nos diversos órgãos do Departamento 
Autônomo de Saúde Pública – DSP, ou outro 
profissional eventualmente designado pelo órgão, 
têm competência, no âmbito de suas atribuições, para 
exercer as funções de vigilância e fiscalização 
sanitária, em caráter permanente, no Estado de 
Santa Catarina. 

III. O auto de intimação de que trata este Regulamento 
será lavrado em quatro vias, destinando-se a primeira 
ao intimado. 

IV. O processo administrativo próprio para apuração das 
infrações sanitárias, inicia-se com a lavratura de auto 
de infração, observando-se o rito e os prazos 
estabelecidos na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998. 

A sequência de afirmativas FALSAS é: 

a) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
c) Apenas a alternativa III é falsa. 
d) Apenas as alternativas I e II são falsas. 

 
53. Leia atentamente as alternativas a seguir, contendo 

trechos da Lei Municipal nº 2.446/92, Legislação 
Sanitária do Município de São José. 

I. A Vigilância Sanitária será exercida pelo Município, 
no âmbito de suas atribuições e na respectiva 
circunscrição territorial pela Autoridade Municipal, em 
subordinação à Autoridade Estadual. 

II. A pessoa, para exercer profissão de ciência da saúde 
deve possuir diploma, título, grau, certificado ou 
equivalente válido, devidamente registrado no 
Ministério da Saúde, e em conformidade com as 
disposições legais e regulamentares 
correspondentes.  

III. O profissional de ciência da saúde que realize 
transplante de órgão humano, só pode fazê-lo em 
estabelecimento devidamente autorizado para esse 
fim, cumprindo as obrigações pertinentes. 

IV. A pessoa, no exercício pleno de profissão de ciência 
da saúde, somente pode proceder à pesquisa ou 
experiências clínicas no ser humano, sob patrocínio 
de instituição pública ou privada de cunho científico, 
legalmente reconhecida. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas I e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas I e II são falsas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
d) Apenas a alternativa IV é falsa. 
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54. A Lei Estadual N.15.122/2010 dispõe sobre as condições 
de funcionamento dos gabinetes de tatuagem e de 
piercing, fiscalização e vigilância sanitária. Segundo esta 
lei, gabinete de tatuagem é o local onde se desenvolve a 
prática de tatuagem ou de aplicação de piercing. Estes 
estabelecimentos deverão ter, de acordo com o texto 
legal: 

I. Livro próprio devidamente numerado e paginado 
considerando-o como prontuário individual, 
autenticado pela ANVISA. 

II. Este livro deverá conter informações individuais de 
seus clientes que se submeterem à tatuagem e 
transfixação dérmica de adereços, tais como: nome 
completo, alcunha, idade, sexo, endereço, telefone, 
número de documento de identidade ou do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF); data dos atendimentos 
realizados; tipo sanguíneo; e indicação da região 
corpórea submetida à tatuagem e sua descrição 
detalhada, como desenhos, cores e escritos em 
idioma nacional ou estrangeiro. 

III. Arquivo próprio contendo as autorizações com firma 
reconhecida, dos pais ou responsável, para os 
maiores de 14 anos e menores de 18 anos de idade, 
organizado de tal forma que possa ser objeto de 
rápida verificação por parte das autoridades 
sanitárias competentes. 

IV. Livro de registro de acidentes, autenticado na 
Vigilância Sanitária. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a alternativa IV está correta. 
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

 
55. A Lei Municipal N.2.446/92 compõe a Legislação 

Sanitária do Município de São José. Leia atentamente as 
alternativas a seguir, contendo trechos desta lei: 

I. A pessoa, para construir ou reformar edifício urbano 
ou parte deste, de qualquer natureza, tipo ou 
finalidade, deve obter a aprovação do respectivo 
projeto por parte da autoridade de saúde competente, 
dependendo, para fins de ocupação de vistoria 
sanitária, a qual será repetida periodicamente, 
conforme disposto em regulamento. 

II. A pessoa que manipule alimentos ou bebidas, na 
forma deste artigo, deve submeter-se a exame de 
saúde periódico, de acordo com o regulamento, cujo 
atestado expedido por serviço de saúde, deve ser 
exigido pelo respectivo proprietário ou responsável. 

III. Toda pessoa deve preservar a natureza, protegendo 
a flora e a fauna benéfica ou inócuas, em relação à 
saúde individual ou coletiva e evitando a destruição 
indiscriminada e/ou extinção das espécies. 

IV. O serviço público urbano de coleta e remoção do lixo, 
onde não houver incineração ou tratamento 
adequado, depositá-lo-á em aterros sanitários, ou 
utilizará outros processos, a critério da autoridade de 
saúde. 

 A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

  

56. O Decreto N.24.983/1985 regulamentou os artigos 20, 
21, 22 E 23 da Lei N.6.320. Segundo este decreto, são 
doenças consideradas como objeto de notificação 
compulsória:  

I. Cólera, coqueluche, difteria, doença meningocócica e 
outras meningites.  

II. Esquistossomose, febre amarela, febre tifoide, 
filariose e hanseníase. 

III. Hepatites por vírus ou bactérias, intoxicação por 
defensivos agrícolas, leishmaniose e malária. 

IV. Oncocercose, peste, poliomielite raiva humana, 
sarampo, tétano, tuberculose e varíola. 

A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

 
57. A Lei Municipal N.2.446/92, que compõe a Legislação 

Sanitária do Município de São José, criou a taxa dos Atos 
de Vigilância Sanitária Municipal que é devida pela 
execução, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, 
dos seguintes serviços:  

I. Vistoria prévia, vistoria realizada, sempre para instruir 
o processo pra a concessão de Alvará Sanitário. 

II. Concessão de Licença Provisória, entendida como 
autorização sanitária para a realização de atividades 
por prazo pré-determinado, que não ultrapasse os 90 
(noventa) dias. 

III. Análise e Aprovação Sanitária de Projetos de 
Construção de residências ou apartamentos.  

IV. Concessão de Alvará Sanitário, entendido como 
autorização Sanitária para funcionamento de 
estabelecimentos, serviços e atividades de interesse 
da Vigilância Sanitário Municipal.  

A sequência de afirmativas FALSAS é: 

a) Apenas a alternativa II é falsa. 
b) Apenas as alternativas I, II e III são falsas. 
c) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 
d) Apenas as alternativas I e II são falsas. 

 
58. No que se refere ao abastecimento de água das 

edificações, o Decreto N.24.981/85 estabeleceu alguns 
regramentos. Leia atentamente as questões a seguir 
sobre o tema: 

I. As paredes internas do reservatório terão superfície 
lisa, impermeável, resistente e de cor branca. 

II. Toda pessoa proprietária de/ou responsável por 
edificações com abastecimento indireto ou indireto 
com recalque, deverá instalar reservatório com 
capacidade mínima correspondente ao consumo de 
dois dias. 

III. É expressamente proibida a sucção direta de água da 
rede de distribuição. 

IV. Terão torneira de boia na saída da tubulação de 
alimentação da edificação. 

A sequência de afirmativas FALSAS é: 

a) Apenas as alternativas II e III são falsas. 
b) Apenas as alternativas I e II falsas. 
c) Apenas as alternativas III e IV são falsas. 
d) Apenas as alternativas I, II e IV são falsas. 
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59. O Decreto N.11886/2019 regulamenta o licenciamento e 
o funcionamento de estabelecimentos de acordo com a 
classificação de risco sanitário das atividades 
econômicas. Leia atentamente as alternativas a seguir 
que versam sobre o referido decreto:  

I. Todos os processos de solicitação de Alvará Sanitário 
e de Licença Sanitária para Transporte deverão ser 
protocolados na sede da Vigilância Sanitária 
Municipal. 

II. Roteiro de Autoinspeção é o instrumento de avaliação 
das condições físicas, higiênico-sanitárias, técnico-
operacionais, qualidade dos produtos, boas práticas 
de manipulação de produtos e dos serviços 
desenvolvidos pelo estabelecimento e veículos 
regulados, devendo ser preenchido e assinado 
unicamente por um responsável técnico e juntado ao 
processo de solicitação de Alvará Sanitário e/ou 
Licença Sanitária para transporte, inicial ou 
revalidação. 

III. Autoridade de Saúde: todo agente público designado 
para exercer funções referentes à prevenção e 
repressão de tudo quanto possa comprometer a 
saúde pública, nos termos da Lei nº 6.320/83, seus 
regulamentos e normas técnicas. 

IV. É competência do(a) Diretor(a) de Vigilância 
Sanitária, ou na sua ausência do(a) Diretor(a) Geral 
de Vigilância em Saúde, ou na sua ausência do(a) 
Secretário(a) Municipal de Saúde, conceder o Alvará 
Sanitário e/ou Licença Sanitária para Transporte. 

 A sequência de afirmativas corretas é: 

a) Apenas a alternativa IV está correta. 
b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

 
60. O Decreto N.24.981/85 regulamentou os artigos 32, 33, 

34 e 40, § 1º, da Lei Estadual nº 6.320/83. Leia 
atentamente os termos e expressões definidos neste 
regulamento: 

I. Colar de tomada: dispositivo aplicado ao distribuidor 
para derivação do ramal predial. 

II. Canalização de recalque: canalização compreendida 
entre o ponto de tomada no reservatório inferior e o 
orifício de entrada da bomba. 

III. Canalização de sucção: canalização compreendida 
entre o orifício de saída da bomba e o ponto de carga 
no reservatório. 

IV. Estação elevatória: conjunto de canalizações 
equipamentos e dispositivos destinados a elevar a 
água para os reservatórios superiores. 

A sequência de afirmativas FALSAS é:  

a) Apenas as alternativas I e IV falsas. 
b) As alternativas I, II, III e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas II e III são falsas. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV são falsas. 

 


