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      PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  

 

 

       FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
Código da Prova  

M02 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Às vezes a simplicidade e o silêncio dizem mais que a 
eloquência planejada. ”(William Shakespeare) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E . 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.  
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 

RETRATO 
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

                                       Cecília Meireles  

 

 

Questão 1 

A alternativa que apresenta a mensagem do poema é: 

 

(A) a revolta de uma mulher envelhecida. 

(B) a solidão que a posteridade pode trazer. 

(C) a transitoriedade da vida e suas marcas. 

(D) a frustração de alguém que se perdeu de si. 

(E) o desamor que uma vida vazia pode trazer. 

 

Questão 2 

Nesse poema predomina o tom de: 

 

(A) gratidão. 

(B) desespero. 

(C) esperança. 

(D) melancolia. 

(E) hostilidade. 

 

Questão 3 

Nos versos “eu não tinha este coração que nem se 
mostra.”, a palavra grifada tem a sua análise 
morfossintática descrita, com acerto, em: 

 

(A) pronome relativo/objeto direto. 

(B) pronome indefinido/predicativo. 

(C) conjunção/vocativo. 

(D) palavra de realce/objeto indireto. 

(E) pronome relativo/sujeito. 

 

Questão 4 

A opção em que todas as alternativas apresentam dígrafo 
é: 

 

(A) assim – magro – espelho. 

(B) estante – manhã – pierrô.  

(C) carroça – perdido – achado.  

(D) coalhada – nascimento – grude. 

(E) mudança – ninho- bicicleta. 

 

Questão 5 

Na frase “Ouvi Beethoven com emoção.”, a figura de 
linguagem empregada é a: 

 

(A) metonímia. 

(B) metáfora. 

(C) prosopopeia. 

(D) sinestesia. 

(E) perífrase. 

 

Questão 6 

Na frase “Todos buscam o saber das coisas.”, o processo 
de formação da palavra grifada é o de derivação: 

 

(A) regressiva. 

(B) imprópria. 

(C) prefixal. 

(D) sufixal. 

(E) prefixal e sufixal. 

 

Questão 7 

A opção abaixo que NÃO obedece ao padrão da norma 
culta da língua quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Não havia sugestões para serem levadas. 

(B) Fomos nós quem pagou a conta do restaurante. 

(C) Da antessala, ouvia-se claramente os gritos do 
paciente. 

(D) Decidiu-se todos saírem mais cedo da festa. 

(E) Noventa por cento das vítimas sobreviveram. 

 

Questão 8 

Na frase “Eu adquiria aquela amargura à medida em que 
envelhecia.”, o período é: 

 

(A) simples. 

(B) composto por subordinação. 

(C) composto por coordenação. 

(D) de oração absoluta. 

(E) composto por coordenação e subordinação. 

 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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Questão 9 

No período “Eles irão superar os problemas desde que 
aceitem a proposta.”, a expressão grifada tem o seguinte 
valor semântico: 

 

(A) consequência. 

(B) concessão. 

(C) proporção. 

(D) condição. 

(E) oposição. 

 

Questão 10 

Dentre as opções abaixo, a que está em DESACORDO com 
a norma culta da língua, em relação à regência nominal, é: 

 

(A) Os jogadores treinaram muitos chutes em gol. 

(B) As crianças prestavam bastante atenção ao professor. 

(C) Eles já foram assíduos em reunião de pais, na escola. 

(D) Não conheço nenhum deputado por Sergipe. 

(E) Na época éramos moradores na Av. Rio Branco. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

A matéria-prima para produção de energia elétrica 
atualmente vem mudando do modelo tradicional baseado 
em fontes como carvão e petróleo, para outras mais 
sustentáveis, como por exemplo, a energia gerada a partir 
das massas de ar em movimento (vento), conhecida como 
energia: 

 

(A) hidroelétrica. 

(B) eólica. 

(C) biomassa. 

(D) fóssil. 

(E) nuclear. 

 

Questão 12 

Segundo o IBGE, quanto aos dados de cor ou raça da 
população brasileira, temos que a maioria dos brasileiros 
é: 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
2012-2019. 

(A) branca. 

(B) preta. 

(C) parda. 

(D) amarela. 

(E) indígena. 

 

Questão 13 

A pandemia que acomete o mundo é causada pelo Corona 
vírus, também chamado de Covid-19, que já matou 
milhares de pessoas, espalhando-se por cinco continentes. 
É sabido que o referido vírus causa infecções respiratórias, 
com sintomas como tosse, falta de paladar, entre outros, e 
foi notificada em humanos pela primeira vez no(a)(s): 

 

(A) Japão. 

(B) Estados Unidos. 

(C) Itália. 

(D) China. 

(E) Tailândia. 
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Questão 14 

O desenvolvimento sustentável de Rondônia faz parte do 
Plano Estratégico do Governo, lançado em 2019. Assim, 
em fevereiro de 2020 foram adquiridos alguns 
equipamentos tecnológicos destinados à preservação e 
fiscalização do meio ambiente, e ao reforço no combate 
aos danos causados às riquezas naturais presentes em 
Rondônia, peculiares de um estado amazônico, 
privilegiado pela diversidade florestal e de fauna. Entre 
esses equipamentos, são considerados fundamentais para 
auxiliar na prevenção e no combate ao desmatamento e 
aos incêndios florestais, intensificando a fiscalização de 
ocorrências em áreas de mata fechada e com difícil acesso, 
os: 

 

(A) separadores de óleo. 

(B) aviões concorde. 

(C) agrotóxicos. 

(D) guindastes. 

(E) drones. 

 

Questão 15 

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, mas 
em cada esfera de governo é exercida por um órgão 
diferente. Na esfera da União, a direção do SUS é exercida 
pelo(a): 

 

(A) Ministério da Integração Nacional. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Secretaria de Saúde da União. 

(D) Secretaria de Saúde do Estado. 

(E) Secretaria de Saúde do Município. 

 

Questão 16 

Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o espaço geográfico 
contínuo constituído por agrupamentos de municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais, e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde, chama-se: 

 

(A) portas de entrada. 

(B) portas de saída. 

(C) região de saúde. 

(D) rede de atenção à saúde. 

(E) sistema único de saúde privada. 

 

Questão 17 

A assistência terapêutica integral consiste em:  

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse 
para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com 
as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico 
para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na 
falta do protocolo, em conformidade com o disposto no 
art. 19-P da Lei 8080/90; 

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime 
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde 
(SUS), realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado. 

Para efeito dessa definição de assistência terapêutica 
integral, é correto afirmar que órteses e próteses são 
consideradas: 

(A) produtos de interesse para a saúde. 

(B) produtos de interesse para o meio ambiente. 

(C) peças fundamentais para obtenção de recursos do 
Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a 
premiar e incentivar projetos inovadores na área da 
saúde. 

(D) peças fundamentais para obtenção de recursos do 
Fundo Nacional de Tecnologia - FNT, destinado a 
premiar e incentivar projetos inovadores na área do 
meio ambiente. 

(E) equipamentos de proteção individual (EPI’s) para a 
medicina do trabalho. 

 

Questão 18 

São atuações do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I- intervenção no Ministério da Economia; 
II- serviços de urgência e emergência; 
III- distribuição gratuita de medicamentos. 

Considerando as assertivas acima, está(ão) correta(s): 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 

 

Questão 19 

A lista de notificação compulsória inclui as seguintes 
doenças e agravos, EXCETO: 

 

(A) casos de óbito por dengue. 

(B) casos de óbito por suspeita de doença pelo vírus Zika. 

(C) insuficiência renal. 

(D) febre amarela. 

(E) cólera. 
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Questão 20 

Segundo as Leis nº 8.080/90 e nº 12.466/11, para auxiliar 
no custeio de suas despesas institucionais, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 
de regra, receberão recursos do orçamento geral da União 
por meio do(a): 

 

(A) Município integrante do SUS. 

(B) Fundo Monetário Internacional (FMI). 

(C) Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA). 

(D) Fundo Nacional de Saúde (FNS). 

(E) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 

Em relação ao gerenciamento de Resíduos gerados nos 
Serviços de Saúde (RSS), é CORRETO afirmar que: 

 

(A) os geradores de RSS são todos os serviços relacionados 
exclusivamente ao atendimento à saúde humana. 

(B) o gerenciamento dos RSS tem como objetivo singular 
minimizar a produção de resíduos visando a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e 
do meio ambiente. 

(C) a segregação é parte do Plano de Gerenciamento de 
RSS e consiste na separação dos resíduos no momento 
e local de sua geração, de acordo com as características 
físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os 
riscos envolvidos. 

(D) os resíduos líquidos 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 proibido o seu esvaziamento ou 
reaproveitamento. 

(E) a sala para o armazenamento temporário pode ser 
compartilhada com a sala de utilidades. Neste caso, a 
sala deverá dispor de área exclusiva de no mínimo 10 
m

2
, para armazenar dois recipientes coletores para 

posterior traslado até a área de armazenamento 
externo. 

 

Questão 22 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. Sobre os serviços 
de saúde do SUS, pode-se dizer que: 

 

(A) não prevê o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar.  

(B) quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos 
serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(C) são obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante somente durante 
o período de trabalho de parto. 

(D) os atendimentos domiciliares poderão ser realizados 
por indicação médica, independente da concordância 
do paciente e de sua família. 

(E) é permitido o pagamento ou reembolso de 
medicamento e produto, nacional ou importado, sem 
registro na ANVISA. 
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Questão 23 

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 

 

(A) preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

(B) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

(C) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde. 

(D) participação da comunidade. 

(E) busca pela valorização do trabalho e a humanização 
das relações de trabalho. 

 

Questão 24 

A norma que define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) é a: 

 

(A) Lei n° 8080 de 1990. 

(B) Lei n° 9782 de janeiro de 1999. 

(C) RDC 306 de 2004. 

(D) Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000. 

(E) Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

Questão 25 

A RDC n° 306 de 2004 do Ministério da Saúde, dispõe 
sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  
Em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos em 
Saúde (PGRSS): 

 

(A) deverá ser elaborado para cada serviço com alvará 
sanitário de um mesmo estabelecimento. 

(B) compete ao Ministério da Saúde a elaboração do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos em Saúde (PGRSS). 

(C) é o documento que aponta e descreve as ações 
relativas aos resíduos líquidos. 

(D) deve contemplar as medidas preventivas e corretivas 
de controle integrado de pragas. 

(E) indicadores devem ser produzidos após um ano da 
implantação do PGRSS e posteriormente produzidos 
com frequência mensal. 

 

Questão 26 

A presença de roedores em áreas urbanas tem gerado 
agravos econômicos e sanitários. Em relação ao controle 
de roedores: 

 

(A) a atual organização da sociedade proporciona abrigo, 
água e alimento aos roedores provocando um 
desequilíbrio populacional destes animais. 

(B) a forma mais adequada e de baixo custo para o 
combate de roedores é a realização de campanhas de 
desratização em períodos críticos, somente pela 
aplicação de raticidas. 

(C) os roedores sinantrópicos não comensais são aqueles 
que dependem estritamente do ambiente do homem.  

(D) os surtos epidêmicos de toxoplasmose humana, bem 
como atendimentos efetivados nas unidades de saúde 
podem servir como justificativa relevante para 
implantação de um programa de controle de roedores. 

(E) o aumento do número de denúncias sobre a presença 
de roedores não deve ser um indicador da necessidade 
de implantação de um programa de controle. 

 

Questão 27 

Os roedores vivem em qualquer ambiente terrestre que 
forneça condições de sobrevivência. O conhecimento das 
espécies e seu modo de vida é importante para o controle 
dos roedores. Um dos roedores sinantrópicos comensais 
mais comuns no Brasil é: 

 

(A) Akodon cursor. 

(B) Bolomys lasiurus. 

(C) Calomys bimaculatus. 

(D) Cavia porcellus. 

(E) Mus musculus. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  Tipo  X – Página 6 

 

Questão 28 

A vigilância epidemiológica deve fornecer orientação 
técnica permanente para os profissionais de saúde que 
têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de 
ações de controle de doenças. Em relação às doenças de 
interesse em Saúde Pública no Brasil: 

 

(A) os agentes etiológicos que causam hepatites virais mais 
relevantes do ponto de vista clínico e epidemiológico 
são designados por algarismos cardinais (vírus I, vírus II, 
vírus III, vírus IV e vírus V). 

(B) o Programa Nacional de Imunizações (PNI) normatiza a 
vacinação universal dos recém-nascidos contra a 
Hepatite A. 

(C) a transmissão da leptospirose ocorre normalmente 
através do vetor Lutzomyia longipalpis. 

(D) os roedores silvestres são os reservatórios dos 
Hantavírus.  

(E) a malária é transmitida através da picada da fêmea do 
mosquito Plasmodium. 

 

Questão 29 

No Brasil, a malária tem causado consideráveis perdas 
sociais e econômicas na população, sob risco concentrada, 
principalmente, na região amazônica. Em relação a esta 
doença: 

 

(A) o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. 

(B) a transmissão se dá, principalmente, pelo contato 
direto de pessoa doente com pessoa susceptível. 

(C) o vetor é um mosquito pertencente à ordem dos 
dípteros, família Culicidae e gênero Anopheles. 

(D) o cão é o único reservatório com importância 
epidemiológica para a malária. 

(E) a doença se manifesta comumente através de 
encefalite grave. 

 

Questão 30 

Uma política de gerenciamento de resíduos sólidos deve 
ser baseada na hierarquiza das atividades de gestão de 
resíduos sólidos urbanos (RSU). A ordem de prioridade na 
gestão de resíduos sólidos urbanos deve ocorrer conforme 
figura abaixo: 

 
(A) 1- não geração, 2- redução, 3- reutilização, 4- 

reciclagem e tratamento, 5- disposição final. 

(B) 1- redução, 2- não geração, 3- reciclagem e tratamento, 
4- reutilização, 5- disposição final. 

(C) 1- reutilização, 2- redução, 3- não geração, 4- 
reciclagem e tratamento, 5- disposição final. 

(D) 1- não geração, 2- reutilização, 3- redução, 4- 
reciclagem e tratamento, 5- disposição final. 

(E) 1- redução, 2- reutilização, 3- reciclagem e tratamento, 
4- não geração, 5- disposição final. 

 

Questão 31 

Em 2019 foi identificado um aumento de casos de 
pneumonia de vírus desconhecido na China. Após o 
desdobramento do número de casos de COVID-19 em nível 
mundial, a ANVISA estabeleceu uma série de medidas 
emergenciais protetivas contra o novo vírus, EXCETO: 

 

(A) cobrir o nariz e boca com lenço ou com a parte interna 
do cotovelo ao tossir ou espirrar. 

(B) empregar, regular e sistematicamente, inseticidas de 
ação residual nas habitações. 

(C) lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, 
com água e sabão, ou higienização com álcool em gel 
70%.  

(D) evitar circulação desnecessária nas ruas, estádios, 
teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. 

(E) manter uma distância mínima de 1 (um) metro entre 
pessoas em lugares públicos e de convívio social. 
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Questão 32 

A AGEVISA (Agência Estadual de Vigilância em Saúde de 
Rondônia) tem por finalidade a promoção e proteção à 
saúde, mediante ações integradas de educação e de 
prevenção e controle de doenças, dentre outras funções. 
Uma das doenças de importância para o Sistema Estadual 
de Vigilância Ambiental é a Febre Maculosa. Em relação a 
esta doença é CORRETO afirmar que: 

 

(A) é transmitida às pessoas pela picada de carrapato, 
principalmente o Amblyomma cajennense. 

(B) é transmitida quando o carrapato infectado pela 
bactéria Borrelia burgdorferi pica a pessoa. 

(C) o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor. 

(D) para diminuir os riscos de infecção é importante lavar 
os alimentos antes do consumo. 

(E) é transmitida pela ingestão de alimentos e/ ou água 
contaminados. 

 

Questão 33 

No Brasil, diversos protozoários geram uma preocupação 
constante para a Saúde Pública. As principais doenças 
causadas por protozoários são:  

 

(A) toxoplasmose e catapora. 

(B) hanseníase e poliomielite. 

(C) giárdia e toxoplasmose. 

(D) caxumba e sarampo. 

(E) raiva e catapora. 

 

Questão 34 

O PARA - Programa Nacional de Monitoramento de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - é um programa 
coordenado pela ANVISA, com a participação ativa de 
órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária e 
laboratórios estaduais de saúde pública. São medidas para 
a redução dos fatores de risco para o consumo de 
agrotóxicos em alimentos, EXCETO: 

 

(A) procedimentos de lavagem dos alimentos em água 
corrente.  

(B) retirada de cascas e folhas externas. 

(C) aquisição de alimentos da “época” (safra). 

(D) imersão prévia dos alimentos por 20 minutos em água 
com hipoclorito de sódio (água sanitária).  

(E) aquisição de alimentos orgânicos ou provenientes de 
sistemas agroecológicos. 

 

Questão 35 

A exposição alimentar a Resíduos de Medicamentos 
Veterinários (RMV), dependendo da substância e dose, 
pode causar efeitos agudos e crônicos à saúde humana. Os 
insumos farmacêuticos ativos com limites máximos de 
resíduos NÃO recomendados em alimentos de origem 
animal são: 

 

(A) nitrofuranos e eritromicina. 

(B) metronidazol e nitrofuranos. 

(C) cloranfenicol e enrofloxacina. 

(D) metronidazol e doxiciclina. 

(E) cloranfenicol e enrofloxacina. 

 

Questão 36 

A partir da Lei n° 8080/90, a atuação da sociedade no 
sistema de saúde foi ampliada, democratizada e passou a 
ser qualificada por “controle social”. Além do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), os municípios e estados 
passaram a constituir seus próprios Conselhos de Saúde. 
São características do Conselho de Saúde, EXCETO:  

 

(A) são compostos por pessoas que representam 
diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas 
representantes de usuários do SUS. 

(B) têm sua existência garantida em qualquer circunstância 
e para ser extinto é preciso haver uma lei. 

(C) tomam decisões que devem ser cumpridas pelo poder 
público. 

(D) são subordinados ao Poder Executivo – ao prefeito, ao 
governador ou ao secretário de saúde. 

(E) não são órgãos responsáveis pela gestão ou execução 
de serviços e, por isso, não têm responsabilidade direta 
sobre a prestação dos serviços de saúde. 

 

Questão 37 

Em relação à Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal no âmbito federal, as instalações e 
equipamentos de abatedouros devem atender, 
minimamente, aos seguintes requisitos, EXCETO: 

 

(A) pisos impermeabilizados com material resistente e de 
fácil higienização, construídos de forma a facilitar a 
coleta das águas residuais e a sua drenagem para seus 
efluentes sanitários e industriais. 

(B) paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas 
e construídas para facilitar a higienização. 

(C) equipamentos e utensílios resistentes à corrosão, de 
fácil higienização, tóxicos e que não permitam o 
acúmulo de resíduos. 

(D) localização em pontos distantes de fontes emissoras de 
mau cheiro e de potenciais contaminantes. 

(E) equipamentos e utensílios exclusivos para produtos 
não comestíveis e identificados na cor vermelha. 
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Questão 38 

Desde o nascimento das cidades, na idade antiga, há 
registros das preocupações com a Vigilância Sanitária. 
Acerca do assunto pode-se dizer EXCETO que a Vigilância 
Sanitária:  

 

(A) trata-se do conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

(B) tem a responsabilidade de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente. 

(C) trata da produção e da circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 

(D) é o controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

(E) é responsável pela gestão das políticas públicas de 
estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio 
e pela regulação e normatização de serviços vinculados 
ao setor. 

 

Questão 39 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são parte 
importante do total de resíduos sólidos urbanos pelo 
potencial de risco que representam à saúde e ao meio 
ambiente. Em relação às Boas Práticas de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde: 

 

(A) os RSS no estado sólido, quando não houver orientação 
específica, devem ser acondicionados em saco 
constituído de material resistente a ruptura, 
vazamento e impermeável. 

(B) devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, 
assim como o limite de 1/3 de sua capacidade, 
garantindo-se sua integridade e fechamento. 

(C) é permitido o esvaziamento dos sacos. 

(D) os RSS do Grupo B, no estado sólido e com 
características de periculosidade, sempre que 
considerados rejeitos, devem ser dispostos em aterro 
de resíduos perigosos - Classe III. 

(E) os RSS do Grupo D, não podem ser encaminhados para 
reutilização, recuperação, reciclagem, compostagem, 
logística reversa ou aproveitamento energético. 

 

Questão 40 

Devido à pandemia de Covid-19 no Brasil, o governo 
federal tem adotado medidas de atenção à saúde da 
população e à economia. Uma das medidas foi a 
publicação da Lei nº 13.979/2020 descrevendo medidas de 
enfrentamento da emergência decorrente do corona vírus. 
Em relação às medidas de enfrentamento desta 
emergência está: 

 

(A) a realização compulsória do isolamento social deve ser 
adotada. 

(B) a restrição excepcional e temporária de entrada e saída 
do País por rodovias, portos ou aeroportos, não é 
recomendada. 

(C) a não autorização para a importação de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA. 

(D) a exigência da licitação para aquisição de bens, serviços 
e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do corona 
vírus. 

(E) a vedação do compartilhamento entre órgãos e 
entidades da administração pública federal, estadual, 
distrital e municipal de dados de identificação de 
pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo 
corona vírus. 

 


