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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

E SANITÁRIA 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 questões de Conhecimentos Específicos, 
cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) um adjunto adverbial. 
(B) uma explicação. 
(C) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(D) palavras de mesma função sintática. 
(E) um vocativo. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) sujeito simples 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Caso 
(C) Mesmo que 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(C) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(D) pretérito mais-que-perfeito – foram 
(E) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) tempo 
(C) conformidade 
(D) consequência 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(D) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(E) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) a – a – à – as 
(D) à – a – a – às 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”,  “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 120,6. 
(E) 130,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 6,5. 
(C) 7,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 20. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 164,70. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 94,14. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 

(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(D) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(E) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Autoestima. 
(B) Determinação. 
(C) Adaptabilidade. 
(D) Autocontrole. 
(E) Empatia. 

 
18- Em relação ao conceito ampliado de saúde, defendido na VIII Conferência Nacional de Saúde, analise as afir-

mativas abaixo e identifique a correta: 
(A)  “... a saúde é resultante dos determinantes sociais, condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, emprego, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, 
assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar 
grandes desigualdades sociais nos níveis de vida” (BRASIL, 1986). 

(B) “... a saúde é resultante das condições de habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, 
lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resul-
tado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades sociais 
nos níveis de vida” (BRASIL, 1986). 

(C) “... a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, traba-
lho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de 
tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigual-
dades nos níveis de vida” (BRASIL, 1986). 

(D)  “... a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, traba-
lho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de 
tudo, o resultado das relações com sua comunidade, o qual pode gerar grandes desigualdades sociais nos 
níveis de vida” (BRASIL, 1986). 

(E) “... a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, meio ambiente, trabalho, em-
prego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o 
resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades 
sociais nos níveis de vida” (BRASIL, 1986). 

 
19- Acerca do SUS e seus âmbitos, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 

I- Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discrimi-
nação. 

II- A atenção integral à saúde, e não somente os cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos 
os brasileiros. 

III- O SUS, em conjunto com as demais políticas, deve atuar na promoção da saúde, prevenção de ocorrência 
de agravos e recuperação dos doentes. 

IV- A gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da 
Federação: a União, os Estados e os municípios. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa I está correta. 
(E) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 

20- Ao que compete à intoxicação por agrotóxicos, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, 
se for verdadeira, e F, se for falsa: 
 

( ) Nas regiões com elevada produção agrícola e pulverização de agrotóxicos, ocorrem as maiores incidên-
cias de intoxicação. 

( ) A intoxicação aguda por agrotóxicos pode ser classificada na forma leve, moderada ou grave. 
( ) Entre o grupo de agrotóxicos, os agrotóxicos domésticos são os agentes tóxicos que mais ocasionam 

intoxicações agudas no Brasil. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – F. 
(C) F – V – F. 
(D) F – F – V. 
(E) V – F – V. 

  



Concurso Público - Edital 002/2019                                                                                                                                             Página 6 de 11 

21- As melhorias sanitárias, o desenvolvimento de novas tecnologias, como as vacinas e os antibióticos, a amplia-
ção do acesso aos serviços de saúde e as medidas de controle fizeram com que o quadro das doenças trans-
missíveis se modificasse bastante ao longo dos anos. Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas abaixo 
e, diante de cada uma, registre V, se for verdadeira, e F, se for falsa. 
 

( ) Controle é quando se observa a redução do número de casos de determinada doença a um patamar 
aceitável, em consequência da adoção de medidas adequadas, que precisam ser continuadas para evitar 
a recrudescência. 

( ) Doenças imunopreveníveis são aquelas preveníveis por vacinas. 
( ) Doença endêmica é a doença que persiste, geralmente em níveis semelhantes ao longo dos anos, em 

contraposição à doença epidêmica, que surge onde não havia foco ou experimenta uma redução inusi-
tada em relação aos valores apresentados anteriormente. 

( ) Vacinação indiscriminada é a vacinação de todas as crianças, independentemente da situação vacinal 
prévia. 

( ) Vacinação seletiva é quando são  vacinados todos os que não possuem vacina. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F. 
(B) V – F – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – V – F – V – F. 
(E) V – V – V – V – V. 
 

22- Os critérios de indicação da vacina do sarampo levam em conta: características clínicas da doença, idade, 
ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de surtos, além de outros aspectos epidemiológicos. De 
acordo com a descrição do sarampo, podemos afirmar que os sintomas são: 
(A) Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. 
(B) Febre acompanhada de tosse, bolhas em alguns lugares, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. 
(C) Febre acompanhada de coceira pelo corpo, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar 

intenso. 
(D) Febre acompanhada de tosse, urina escura, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. 
(E) Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, urina escura e fezes claras e mal-estar intenso. 
 

23- A Lei nº 8080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes. Quanto aos Serviços Privados de Saúde, a fiscalização dos 
procedimentos realizados compete à qual(is) esfera(s) de governo: 
(A) Estadual do SUS. 
(B) Estadual e Municipal do SUS. 
(C) Nacional e Estadual do SUS. 
(D) Municipal do SUS. 
(E) Nacional do SUS. 
 

24- A Mortalidade tardia compreende os óbitos ocorridos no período que vai do 28º dia de vida até o 12º mês. A 
esse tipo de mortalidade, pode-se chamar de: 
(A) Pós-neonatal. 
(B) Infantil. 
(C) Neonatal. 
(D) Anteneonatal. 
(E) Precoce. 
 

25- As bactérias, seres microscópicos, procariontes e patogênicos são exemplos de agentes causadores de doen-
ças. Isso posto, assinale o conjunto de doenças que são causadas por bactérias: 
(A) Varíola, poliomielite, hidrofobia e AIDS. 
(B) Butolismo, febre tifoide, gripe e AIDS. 
(C) Sífilis, meningite, tuberculose e tétano. 
(D) Encefalite, poliomielite, hepatite e cólera. 
(E) Pneumonia, caxumba, tuberculose e sarampo. 
 

26- O cuidado com a alimentação é de fundamental importância para se evitar a presença e a multiplicação de 
micro-organismos. Isso exposto, são considerados alimentos perecíveis: 
(A) Arroz, feijão e açúcar. 
(B) Lentilha, feijão e sal. 
(C) Fubá, arroz e feijão. 
(D) Açúcar, sal e fubá. 
(E) Frango, queijo fresco e verduras. 
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27- A limpeza periódica, correta e eficaz da caixa d’água é uma medida fundamental na prevenção de doenças 
veiculadas pela água ou por  alimentos contaminados por ela. É recomendado, pela Vigilância Sanitária, que 
essa limpeza se faça, ao menos: 
(A) Uma vez ao ano. 
(B) A cada dois anos. 
(C) A cada três meses. 
(D) A cada seis meses. 
(E) Três vezes ao ano. 
 

28- De acordo com a Lei 8080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica: 
(A) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de Vigilância Epidemiológica e Vigilância 

Sanitária, com o objetivo de promover e proteger a saúde dos trabalhadores, assim como a sua recuperação 
e reabilitação de todos os trabalhadores expostos ou submetidos aos riscos e agravos advindos da condição 
de trabalho. 

(B) Conjunto de ações capaz de eliminar, reduzir e prevenir riscos de todo o tipo à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens de serviço de inte-
resse à saúde. 

(C) Conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, em que se constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
ou adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. 

(E) Um conjunto de estratégias que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde coletiva, com a finalidade de recomendar ou adotar as 
medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos dentro da Saúde do Trabalhador. 

 
29- De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, compete ao responsável 

pelo fornecimento de água para consumo humano por meio de veículo transportador: 
 
I- Garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam apropriados e de uso 

exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável. 
II- Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água. 
III- Manter registros atualizados das análises de controle da qualidade da água, previsto nessa portaria. 
IV- Assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L. 
V- Garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma visível, a inscrição “Água 

Potável”, os dados de endereço e telefone para contato. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 

30- Associe a primeira com a segunda coluna: 
 

Primeira coluna:  
1- Endemia 
2- Epidemia 
3- Pandemia 

Segunda coluna: 
( ) É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou 

região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regi-
ões. Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio (mutação) 
do agente transmissor da doença ou pelo surgimento de um novo agente 
(desconhecido). 

( ) É uma doença localizada em um espaço limitado. Isso quer dizer que se 
manifesta apenas numa determinada região, de causa local. 

( ) É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por 
um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes 
ou destruindo cidades e regiões inteiras. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) 3 – 1 – 2. 
(B) 2 – 1 – 3. 
(C) 3 – 2 – 1. 
(D) 1 – 3 – 2. 
(E) 2 – 3 – 1. 

  



Concurso Público - Edital 002/2019                                                                                                                                             Página 8 de 11 

31- “Apesar de o Programa Nacional de Imunizações ser uma política pública de caráter universal, e oferecido a 
todas as crianças brasileiras pelos serviços existentes em todas as áreas geográficas do país e em número 
aparentemente suficiente para a maioria dos municípios, independentemente do poder aquisitivo das famílias, 
observam-se diferentes coberturas vacinais entre os estados e entre os municípios; e dentro de cada município, 
entre as diferentes classes da população” (BARROS et al, 2015, p.702). Conforme a citação e, de acordo com 
o calendário vacinal nacional, assinale a correta indicação: 
(A) Dois messes, reforço da Hepatite B. 
(B) Três messes, a BCG e VIP e Reforço Hepatite B. 
(C) Ao nascer, a BCG e Hepatite B. 
(D) Dois messes, a meningocócica C. 
(E) Ao nascer, a VIP. 
 

32- A investigação realizada pela Vigilância Epidemiológica, quando de casos notificados e seus contatos, tem por 
objetivo principal: 
 
I- Identificar o agente etiológico causador da doença. 
II- Observar dados sobre a frequência usual da doença, relacionados a pessoas, lugar e tempo, no intuito de 

confirmar a existência de um surto ou epidemia. 
III- Conhecer o modo de transmissão, incluindo veículos e vetores que possam estar envolvidos no processo 

de transmissão da doença. 
IV- Identificar a população susceptível que esteja em maior risco de exposição ao agente para proceder às 

medidas específicas de controle e à estratégia para a sua aplicação. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

33- Entre o final de 2016 e os primeiros meses de 2017, houve um grande surto de febre amarela nos estados do 
Sudeste do Brasil, registrado em regiões antes asseguradas como livres do contágio e, por essa razão, fora da 
área de vigilância epidemiológica. Diante disso, quanto à vacinação da Febre Amarela, analise as afirmativas 
abaixo e identifique a correta: 
(A) A vacina deverá ser tomada anualmente. 
(B) A vacina está no calendário vacinal disponível para crianças de dois messes. 
(C) A vacina da Febre Amarela é fornecida em três doses. 
(D) Transplantados e pacientes com doença oncológica em quimioterapia deverão fazer a vacina com apenas 

uma dose. 
(E) A vacina da Febre Amarela está disponível nas Unidades de Saúde dos Municípios. 
 

34- Assinale a alternativa que completa a frase, de acordo com a Lei Federal 8080/1990: 
 
“A saúde é um direito de todos e um dever do Estado não exclui o das pessoas,__________________, das 
empresas e da sociedade.” 
 
(A) dos profissionais 
(B) das comunidades 
(C) dos gestores 
(D) da família 
(E) dos conselheiros 
 

35- De acordo com as diversidades de locais, condições sociais, sanitárias e ambientais, as doenças transmissíveis 
ainda constituem um dos principais problemas de saúde pública. Algumas doenças antigas ressurgem com 
outras características e novas doenças se disseminam com uma velocidade incalculável. A erradicação de do-
enças é objeto do esforço de governos e sociedade durante décadas e da disponibilidade de medidas ampla-
mente eficazes. Assinale, a seguir, a única doença erradicada completamente em escala mundial: 
(A) Varicela 
(B) Coqueluche 
(C) Varíola 
(D) Febre Tifoide 
(E) Doença de Lyme 
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36- “Encontrou-se 40 notificações de casos confirmados de botulismo no período de 2007 a 2013 no Brasil, sendo 
que a faixa etária predominante foi dos 20 aos 39 anos com 50% do total. Houve predominância da patologia 
em indivíduos do sexo masculino. A maioria dos casos ocorreu no ano de 2009, representando 32,5% do total. 
Na distribuição de casos por região, percebeu-se a maioria das notificações na Região Sudeste do Brasil com 
42,5% do total. Referente à evolução de caso, percebeu-se que 60% deles evoluíram para cura. Quanto à forma 
de Botulismo, a maioria dos casos 92,5%, foi da forma alimentar” (ZATTI, 2014). Baseado no relato dos casos 
acima, é correto afirmar que: 
(A) A bactéria causadora do botulismo produz esporos que sobrevivem até em ambientes com pouco oxigê-

nio, como em alimentos em conserva ou enlatados. 
(B) O botulismo é uma doença pouco conhecida e causadora de paralisia cerebral, causada pela picada do 

mosquito Clostridium botulinum. 
(C) O botulismo é uma doença de notificação compulsória que leva à morte causada por vírus.  
(D) O botulismo, doença de notificação compulsória, é causado pelo caramujo africano e que acomete as 

pessoas com paralisia facial. 
(E) O botulismo é causado pela bactéria Toxínia Butolínica (Botox). 
 

37- Paciente M.A.J. de 29 anos, grávida de 3 meses de gêmeos, moradora do Estado do Ceará, que está em 
surto de sarampo. Médico solicitou, na rotina da gestante, além das vacinas normais, a Vacina Dupla Viral. 
Após algumas horas, paciente foi internada com sintomas de febre alta e suspeitas de sarampo. Isso posto, 
assinale a alternativa correta: 
(A) As gestantes devem tomar Tripla Viral e não Dupla Viral. 
(B) Como o Estado do Ceará está em surto, as gestantes devem tomar um reforço da vacina.  
(C) As gestantes não podem tomar nenhuma vacina. 
(D) Neste caso, o médico errou em prescrever a vacina, pois, por ser gestante e o estado estar em surto, 

cabe à Vigilância Epidemiológica a indicação. 
(E) As gestantes não podem tomar vacina do Sarampo. 
 

38- Representa(m) risco(s) biológico(s): 
 
I- Gases 
II- Bactéria 
III- Fungos 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa II está correta. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 

39- A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e de seu padrão de potabilidade. Ao que 
se refere às exigências aplicáveis aos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para 
consumo humano, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, registre V, se for verdadeira, e F, se for 
falsa: 
 
( ) As soluções e sistemas alternativos coletivos de abastecimento de água para consumo  humano devem 

contar sempre com um responsável técnico. 
( ) Toda água para consumo humano fornecida coletivamente deve passar por um processo de desinfecção 

e cloração. 
( ) A rede de distribuição de água para consumo humano deve ser operada sempre com pressão positiva 

em parte de sua extensão. 
( ) É recomendado o monitoramento de vírus entéricos no(s) pontos(s) de captação de água proveniente(s) 

de manancial(is) superficial(is) de abastecimento, com o objetivo de subsidiar estudos de risco microbi-
ológicos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – V – F – F. 
(B) V – V – V – V. 
(C) F – V – V – V. 
(D) V – V – F – V. 
(E) V – F – F – V. 
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40- É exemplo de indicador socioeconômico: 
(A) Gasto público com saúde per capta 
(B) Níveis de escolaridade 
(C) Incidência do Tétano Neonatal 
(D) Esperança de vida ao nascer 
(E) Projeção da taxa de hospitalização 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


