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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Paraíso 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019  

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

TIPO DE PROVA: 03 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de 

prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 

do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a 

anulação da questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

Cartão Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

 

BOA PROVA! 

______________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Qual destes Procedimentos Operacionais Padronizados deve constar, obrigatoriamente, em 

uma Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar? 

A) Preparo de fórmulas infantis. 

B) Higienização do forno de convecção. 

C) Distribuição de dietas modificadas e especiais. 

D) Seleção de leguminosas secas. 

 

02. Assinale a alternativa que apresenta uma doença de notificação compulsória, às Secretarias 

Municipais e Estadual de Saúde, no Estado de Santa Catarina: 

A) Botulismo. 

B) Coqueluche. 

C) Teníase. 

D) Hantavírus. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de sanitizante com ação não esporicida, utilizado 

para a desinfecção de superfícies:  

A) Compostos liberadores de cloro ativo. 

B) Compostos fenólicos.  

C) Compostos orgânicos. 

D) Compostos oxidantes. 

 

04. Segundo a Lei nº 9.677, de 02 de julho de 1998, qual a pena para quem falsifica produtos 

alimentícios?  

A) Reclusão de quatro a oito anos, e multa.  

B) Detenção de um a três anos, e multa.  

C) Reclusão de dez a quinze anos, e multa. 

D) Detenção de dois a cinco anos, e multa. 

 

05. Durante a fiscalização dos procedimentos de desinfecção de alimentos, adotados por uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição, um dos colaboradores informou que dilui 8ml de água sanitária 

em 992ml de água pura. Tendo em vista que 1ml de água sanitária contém 25mg de cloro ativo, 

qual será a concentração de cloro ativo, em ppm, desta solução preparada pelo colaborador?  

A) 250 ppm.  

B) 100 ppm. 

C) 150 ppm. 

D) 200 ppm. 
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06. A interferência dos determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades está 

relacionada à qual grande campo de atenção à saúde, conforme descrito na Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Saúde, de 06 de novembro de 1996?  

A) O da epidemiologia nutricional. 

B) O das intervenções ambientais. 

C) O das políticas externas ao setor saúde. 

D) O da assistência. 

 

07. Quanto à classificação de circunstâncias, a respeito das infrações à legislação sanitária federal, 

é correto afirmar:  

A) A errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, quando patente à 

incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do fato, é uma circunstância atenuante. 

B) Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato, é uma circunstância 

agravante. 

C) Ser infrator reincidente é uma circunstância atenuante. 

D) Ser o infrator primário e a falta cometida, de natureza leve ou média ou grave, é uma 

circunstância agravante. 

 

08. Qual o prazo máximo para o consumo de uma preparação, a base de leguminosas, mantida 

sob-refrigeração? 

A) Dois dias. 

B) Um dia. 

C) Três dias. 

D) Cinco dias. 

 

09. São micro-organismos causadores de infecção alimentar não invasiva: 

A) Bacillus cereus clássico e Clostridium perfringens. 

B) Salmonella sp. e Escherichia coli O157: H7. 

C) Shigella sp. e Staphylococcus aureus. 

D) Bacillus cereus emético e Salmonella typhi. 

 

10. Segundo a Nota Técnica Conjunta nº 01/2017, para obtenção do Período de Incubação e Taxa 

de Ataque dos Alimentos, é necessário preencher corretamente o inquérito coletivo, realizando 

inquéritos distintos para doentes e não doentes, na ocorrência de surto de doenças de transmissão 

hídrica e alimentar. Em uma situação onde observa-se 130 doentes, qual o percentual de casos e 

de não doentes, se houver, deverá ser adotado para o cálculo do inquérito coletivo?  

A) 100% dos casos mais a mesma quantidade de não doentes. 

B) 75% dos casos mais a mesma quantidade de não doentes. 

C) 90% dos casos mais a mesma quantidade de não doentes. 

D) 50% dos casos mais a mesma quantidade de não doentes.  
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11. Qual o tempo máximo para substituição dos sacos que acondicionam resíduos sólidos de 

serviços de saúde, independente de sua capacidade e volume acondicionado?  

A) 12 horas. 

B) 48 horas. 

C) 36 horas. 

D) 24 horas. 

 

12. A tainha assada foi o prato proteico oferecido no almoço e está sendo mantida a 70ºC. Qual o 

tempo máximo de sua exposição que não irá comprometer a qualidade higiênico-sanitária desta 

preparação?  

A) 2 horas.  

B) 3 horas. 

C) 6 horas. 

D) 4 horas. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: Analise a Charge a seguir para responder às questões nº 13 a nº 17: 

 

(Charge) 

 
 

13. É correto afirmar que a palavra “seríamos” é acentuada pela mesma regra de acentuação que 

a palavra: 

A) Saúde. 

B) Tórax. 

C) Paralelepípedo. 

D) Júri. 
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14. “Tenho certeza de que...” (terceira fala). O sujeito da oração é: 

A) Oculto. 

B) Simples. 

C) Composto. 

D) Inexistente. 

 

15. A partícula “que” presente na segunda fala “[...] as postagens que o pessoal [...]” exerce função 

morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Preposição. 

 

16. “Tenho certeza de que...” (terceira fala). É correto afirmar que o verbo “ter” está conjugado no: 

A) Pretérito imperfeito do indicativo. 

B) Pretérito perfeito do indicativo. 

C) Presente do indicativo. 

D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

 

17. É correto afirmar que a palavra “lixo” (primeira fala) exerce função morfológica de: 

A) Substantivo. 

B) Advérbio. 

C) Adjetivo. 

D) Conjunção. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Em julho de 2019, foi divulgado que Brasil e Turquia são os dois únicos países que aderiram a 

medidas globais da Organização Mundial de Saúde e implementaram políticas de combate ao uso 

de substâncias tóxicas. Ambos os casos se referem ao consumo de: 

A) Combate ao tabagismo. 

B) Limitação do consumo de álcool. 

C) Drogas ilícitas. 

D) Redução da automedicação. 

 

19. Ligado à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, completa em 2019 cem anos de idade, pioneiro 

na produção de soros antiofídicos no Brasil e com a produção de medicamentos de uso humano. 

A citação faz referência a: 

A) Instituto Butantã. 

B) Instituto São Francisco. 

C) Instituto Albert Einstein. 

D) Instituto Vital Brazil. 
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20. Santa Catarina possui diversos sítios e museus arqueológicos que preservam relíquias pré-

históricas, artefatos de pedra lascada e de pedra polida, ossadas e fósseis. Assinale a alternativa 

que cita corretamente um destes sítios do estado: 

A) Reserva Estadual da Cerca Grande. 

B) Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. 

C) Sambaqui da Lagoa Garopaba do Sul. 

D) Cemitério indígena de Sete Cidades. 

 


