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O caso da borboleta

"Ninguém nasce borboleta", pensou Breno. Depois disse bai-
xinho: "A borboleta é um presente do tempo". Lá fora, ela,
a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar
pela noite de árvore em árvore. Era azul e sem dúvida um
dia havia sido lagarta. Breno tem nove anos e é uma criança,
a lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando
Breno for adulto vira homem e não borboleta, e homens não
voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou
jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a
pensar, tem nove anos, mas sabe que é menino e não lagarta.
A avó de Breno sempre diz: "Lagarta queima o dedinho e
come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta".
Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. "De
manhã vi um monte de buraquinhos nas folhas"; explicaram
a ele: "É coisa de lagarta". Os buracos nas acerolas e goiabas
eram coisa dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar,
porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas,
menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor
pendurado na goiabeira. "O que será que borboleta come?
Será que beija-flor só bebe água? "Pensou muito nisso e sen-
tiu fome. Saiu em direção à cozinha.

A avó cochilava de frente para a novela das sete. Justa-
mente aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar.
Breno sabia disso e não quis acordá-la pra pedir comida. Na
cozinha a janela estava aberta. Era uma janela enorme e dava
de frente pro quintal da casa. Algumas vezes Breno ouviu
gente falando como era engraçado aquela janela na cozinha.
A avó sempre explicava que, antes de cozinha, ali havia sido
quarto, e por isso a tal janela. Breno achava normal. Desde
que tem lembrança, ali é cozinha e tem janela e ele adora.
Enquanto sua avó faz o almoço, ele olha para o mundo. O
azar é daqueles que não têm janela na cozinha. Breno decidiu
que a melhor coisa pra comer naquele momento era biscoito.
"Tomara que tenha. Se não tiver, seria muito bom comer
uns ovos."Sabe como fazer: é só acender o fogo apertando o
botão, colocar a frigideira em cima do fogo, quebrar o ovo
em cima da frigideira e ficar mexendo com o garfo. Agora
que já tem nove anos nem precisa mais de cadeira pra mexer
no fogão. Abre a geladeira e tem três ovos. Fecha a geladeira
e vai procurar o biscoito. Entra uma borboleta na cozinha.
É maior e mais bonita que a outra. Parece desesperada, bate

nas paredes uma a uma até ficar presa pela porta encostada.
Breno vai até a porta e a puxa para que saia, de lá voa direto
pro outro lado da cozinha, onde ficam a janela e o fogão.
Breno acompanha com o olhar e espera que consiga sair logo
pela janela. Em cima do fogão tem uma panela destampada
cheia de óleo (no almoço teve batata frita), a borboleta voa
na direção do fogão e, assim que chega em cima da panela,
cai no óleo como se tivesse sido atraída pra lá igual quando
Breno atrai moedas com seu ímã.

Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lenta-
mente. Quis tirá-la de lá, mas nunca colocou a mão no óleo
antes. Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza. Correu até o papel-toalha e tirou a borboleta de dentro
da panela. Olhou-a com atenção: toda coberta de óleo. Todas
as partes do seu corpo de inseto. As asas pingavam óleo pela
cozinha. Agora tinha certeza: só queimava se tivesse ligado
o fogo. A borboleta se mexia muito. Tratou de colocá-la em
cima da janela. Pegou o biscoito e foi para o quarto. Come-
çou a comer, era de chocolate e era bom.

Ainda assim, não conseguia esquecer a borboleta nadando
no óleo. Seu corpo inteiro afundado no óleo. Logo come-
çou a imaginar como seria se fosse ele, mergulhado no óleo
numa panela gigante que cabe criança. Imaginou seu cabelo
cheio de óleo, seus olhos, ouvidos, nariz, boca. Comia o
biscoito e imaginava. Lambeu o dedo que havia colocado na
panela pra imaginar melhor seu corpo no óleo. Não gostava
de imaginar, mas não conseguia evitar. Era igual cheirar a
mão quando está fedendo, ou alguma coisa assim. Lambeu,
e o gosto era péssimo. Muito pior que o gosto do biscoito
de chocolate. Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho
da borboleta, se batesse no olho, deixava cego. Ficou com
medo de passar mal. O dedo que lambeu, além de óleo devia
ter o tal pozinho. Correu até a cozinha para ver a borboleta.
Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar. Decidiu que
a borboleta seria seu bicho preferido, caso não passasse mal
por conta daquela lambidinha no dedo. Precisava avisar a
avó pra não fritar mais batata naquela panela. Enquanto não
amanhecia, deixaria a borboleta na janela da cozinha. No
caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda cochilava.
Deitou na cama, sua cabeça realizou os últimos mergulhos
no óleo.

Começou a pensar apenas em não passar mal por conta do
pozinho da borboleta. Ninguém nasce borboleta. Sentiu
medo e uns trecos no estômago, se apavorou achando que
era consequência do pozinho que cega quando cai no olho, e
depois dormiu.
(FONTE: Geovani Martins. O sol na cabeça. São Paulo: Companhia das Letras, 2018)
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01. (CONCURSO CRATO/2021) O caso da borboleta
expõe a relação do garoto Breno com o inseto a que
ele tanto se apegara. A partir das informações do
texto, podemos afirmar que sua principal função é:

A) Informar os cuidados necessários que crianças de nove
anos devem ter com insetos

B) Relatar a relação tranquila que o protagonista tinha
com sua avó

C) Divulgar a nova tendência em arquitetura para a classe
média, como por exemplo a janela na cozinha

D) Refletir acerca do desenvolvimento da criança a partir
de analogias com a borboleta

E) Alertar os pais acerca do risco que o pó da borboleta
causa na pele de crianças de até 9 anos, como Bruno

02. (CONCURSO CRATO/2021) Contos são gêneros
literários e, como tal, é comum que a linguagem,
neles, invista em figuras de estilo. Assinale a alter-
nativa que comprova essa afirmação, apresentando
uma figura de pensamento chamada comparação:

A) "Era igual cheirar a mão quando está fedendo, ou al-
guma coisa assim."

B) "Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Enquanto não amanhecia, deixaria a borboleta na ja-
nela da cozinha."

E) "Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza."

03. (CONCURSO CRATO/2021) Em várias passagens
do texto podemos perceber o encantamento e afi-
nidade de Breno com a borboleta. Assinale a al-
ternativa que traz o trecho em que Breno expressa
empatia pelo inseto, através de um sentimento de
identificação.

A) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar."

B) "Sentiu medo e uns trecos no estômago."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Seu corpo inteiro afundado no óleo."

E) "Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho da bor-
boleta, se batesse no olho, deixava cego.".

04. (CONCURSO CRATO/2021) O ciclo da vida,
tanto de Breno quanto da Borboleta, se asseme-
lha muito, quando estamos lendo o texto. Aponte
a ÚNICA alternativa que não descreve uma passa-
gem cronológica vivida como transformação pelos
personagens.

A) "Era azul e sem dúvida um dia havia sido lagarta"

B) "Lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira
borboleta"

C) "Agora que já tem nove anos nem precisa mais de ca-
deira pra mexer no fogão"

D) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar"

E) "Começou a pensar apenas em não passar mal por
conta do pozinho da borboleta"

05. (CONCURSO CRATO/2021) A Avó de Breno é
mencionada em alguns trechos da história, sempre
de uma maneira secundária, sem interferência di-
reta nos acontecimentos com a borboleta. Assinale
a alternativa que NÃO traz um pensamento do ga-
roto acerca de sua avó:

A) "A avó cochilava de frente para a novela das sete"

B) "aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar"

C) "não quis acordá-la pra pedir comida"

D) "como se tivesse sido atraída pra lá igual quando Breno
atrai moedas com seu ímã"

E) "No caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda
cochilava"

06. (CONCURSO CRATO/2021) A frase: "Ele correu
pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lentamente"
pode ser classificada como:

A) Oração Coordenada Sindética Adversativa

B) Oração Coordenada Assindética

C) Oração Assindética Explicativa

D) Oração Coordenada Conclusiva

E) Oração Coordenada Alternativa
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07. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "Em cima
do fogão tem uma panela destampada cheia de óleo
(no almoço teve batata frita)", o termo destacado é
considerado:

A) Verbo transitivo indireto, por não necessitar de prepo-
sição.

B) Verbo intransitivo, pois traz o sentido completo da
ação sem a necessidade de complemento.

C) Substantivo concreto, no grau normal.

D) Advérbio de lugar.

E) Substantivo concreto, no grau superlativo absoluto sin-
tético.

08. (CONCURSO CRATO/2021) Em "Breno atrai
moedas com seu ímã", o verbo destacado em ne-
grito é classificado como:

A) Verbo transitivo direto no tempo presente

B) Verbo transitivo indireto no tempo passado

C) Verbo intransitivo no futuro

D) Verbo na forma nominal de infinitivo

E) Verbo na forma nominal de gerúndio

09. (CONCURSO CRATO/2021) A palavra "crase"é
de origem grega e significa "fusão", "mistura". Na
língua portuguesa, é o nome que se dá à "junção"de
duas vogais idênticas.
Assinale a ÚNICA alternativa em o uso da crase foi
feito de maneira INCORRETA

A) Joana disse: "Vou à igreja"

B) Refiro-me à aluna que esteve aqui semana passada

C) Aquela aluna nunca está atenta à aula

D) Ligo-te hoje à noite

E) Escreve à lápis, assim podemos apagar o que for pre-
ciso

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a ÚNICA
alternativa que traz o uso incorreto da vírgula:

A) Não gosto, nem desgosto

B) Quando sai o resultado, ainda não sei

C) Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos
em estar plantando-a.

D) Estudei muito, mas não consegui ser aprovada

E) Minha filha, de quem só guardo boas lembranças,
deixou-nos em fevereiro de 2020

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) A razão entre a área
de um quadrado e um triângulo equilátero é 3

√
3.

Sabendo que o quadrado tem medida do lado igual
a 6 cm, encontre a medida do lado do triângulo
equilátero.

A) 4,5 cm

B) 9 cm

C) 3 cm

D) 8 cm

E) 4 cm

12. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o resto da divi-
são do polinômio 7x79 − 15x47 + 6x13 + 37 pelo
binômio x− 1?

A) 37

B) 28

C) 1

D) 35

E) 6

13. (CONCURSO CRATO/2021) Considere os con-
juntos não vazios A e B tais que |A| = 4 e |A x
B| = 36, em que |X| indica o número de elementos
do conjunto X eX x Y significa o produto cartesi-
ano de X por Y . Nessas condições determine |B|.

A) 8

B) 6

C) 9

D) 10

E) 12
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14. (CONCURSO CRATO/2021) Identifique a alter-
nativa verdadeira

A)
√

(2−
√
5)2 +

√
5 = 2

B)
√
a2 + b2 = a+ b para todos a, b ∈ R.

C) a3 + b3 = (a+ b)(a2 +2ab+ b2) para todos a, b ∈ R.

D) 25.5−2 = 5−1

E) Todo triângulo equilátero é isósceles

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "73 é
um número primo ou é menor que 28" é:

A) 73 não é um número primo e é maior do que ou igual
a 28

B) 73 é um número primo e é maior que 28

C) 73 é um número primo ou é maior que 38

D) 73 não é um número primo e é menor que 28

E) 73 é um número primo ou é maior do que ou igual a 28

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Preferência por estar
em situações de interação social, facilidade em es-
tabelecer vínculos interpessoais e em expressar-se
afetivamente são traços de personalidade observa-
dos em pessoas com maior nível de:

A) Abertura para experiências

B) Conscienciosidade

C) Extroversão

D) Neuroticismo

E) Agradabilidade

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I) Questões relacionadas as competências socioemocio-
nais têm sido atualmente discutidas e valorizadas por
várias áreas do conhecimento, incluindo a psicologia e
a educação.

II) Maiores índices de autoeficácia e resolução de proble-
mas podem estar associados a um nível maior de de-
senvolvimento das competências socioemocionais.

III) Dificuldade persistente em regular as emoções pode
estar relacionada a prejuízos no desenvolvimento das
competências socioemocionais.

IV) Habilidade em estabelecer uma comunicação assertiva
e interações sociais mais saudáveis podem indicar um
maior nível de desenvolvimento das competências so-
cioemocionais.

Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, V

B) F, F, V, V

C) V, V, F, F

D) F, F, F, F

E) V, F, F, V

18. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA:

A) Traços de personalidade mais adaptativos estão asso-
ciados a um nível mais saudável de funcionamento da
personalidade do indivíduo.

B) Um indivíduo que apresenta traços de personalidade
desadaptativos tende a apresentar prejuízos no seu ní-
vel de funcionamento da personalidade.

C) Traços de personalidade mais saudáveis podem repre-
sentar uma propensão ao enfrentamento de dificulda-
des de forma desorganizada e desadaptativa.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a possuir um autoconceito mais positivo e adapta-
tivo.

E) Um indivíduo com prejuízo no nível de funcionamento
da personalidade tende a apresentar uma inclinação a
ter um comportamento social desadaptativo.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva correta quando se trata de uma educação vol-
tada para a integralidade do sujeito.

A) A educação integral se baseia em respeitar os aspectos
intelectuais, físicos, sociais, culturais e emocionais do
sujeito.
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B) A educação integral se volta prioritariamente para a di-
mensão emocional do sujeito.

C) No que se refere ao tempo de permanência na escola,
é estritamente necessário que seja integral.

D) O caráter científico e intelectual são os mais predomi-
nantes.

E) Se refere apenas as questões comunitárias e sociais.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação aos valo-
res éticos, assinale a alternativa incorreta.

A) Tolerância

B) Individualidade

C) Dependência

D) Honestidade

E) Justiça

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) O envio de e-mail
tornou-se uma tarefa rotineira no ambiente profis-
sional e doméstico. O preenchimento correto dos
campos é essencial utilização dos recursos disponí-
veis nos principais aplicativos de gerenciamento de
correio eletrônico.
Assinale a alternativa que corresponde a função do
campo cco.

A) Armazenar a informação sobre a criptografia adotada;

B) Armazenar o endereço de retorno do e-mail;

C) Armazenar o endereço do servidor de e-mail;

D) Armazenar o(s) endereço(s) de destino(s) de cópia(s)
oculta(s) do e-mail;

E) Armazenar o endereço do remetente.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Em um sistema Li-
nux a navegação entre diretórios pode ser feita com
o comando "cd". Assinale a alternativa que apre-
senta o comando utilizado para mostrar o caminho
do diretório atual?

A) mkdir;

B) top;

C) free;

D) pwd;

E) ps.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as alterna-
tivas abaixo e assinale a que apresenta o resul-
tado da ação: Pressionar simultaneamente as teclas
"Ctrl"e "+"no Firefox ou Google Chrome.

A) Uma nova janela é aberta;

B) Uma nova guia é aberta;

C) Aumenta o zoom;

D) Aumenta o volume;

E) Retorna para a página anterior.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Observe a figura
abaixo assinale a alternativa que corresponde a
função do último ícone, que encontra-se em desta-
que. ↓

A) Destacar o parágrafo;

B) Destacar o início de uma linha;

C) Mostrar / Ocultar marcações de parágrafo e outros sím-
bolos ocultos;

D) Desativar os marcadores;

E) Alterar alinhamento do texto.

25. (CONCURSO CRATO/2021) O que ocorre
quando se pressiona a tecla F2 sobre uma célula se-
lecionada no Microsoft Excel?

A) A célula entra em modo de edição;

B) O conteúdo da célula é excluído;

C) Altera a formação da célula para moeda;

D) Altera a cor da célula;

E) Trava o conteúdo da célula.
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CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) "O Estado, enten-
dido como ordenamento político de uma comuni-
dade, nasce da dissolução da comunidade primitiva
fundada sobre os laços de parentesco e da formação
de comunidades mais amplas derivadas da união de
vários grupos familiares por razões de sobrevivên-
cia interna (o sustento) e externas (a defesa)". O
fragmento do texto que trata sobre a origem do Es-
tado foi retirado do livro: "Estado, Governo e Soci-
edade"de Norberto Bobbio. Na idade moderna três
filósofos constituíram em seus escritos uma teoria
sobre o Estado que, embora influenciados por mo-
mentos históricos e políticos diferentes, ficaram co-
nhecidos como "filósofos contratualistas". São eles:

A) Thomas Hobbes, Marx Weber e Emili Durkayme

B) John Locke, Emili Durkayme e Thomas Hobbes

C) Max Weber, Emmanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau

D) jean-Jacques Rousseau, Jonh Lock e Voltaire

E) Thomas Hobes, Jonh Locke e jean-Jacques Rousseau

27. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a formação
política e econômica do Estado brasileiro é correto
afirmar que os principais fatos que influenciaram
esse processo foram:

A) Insatisfação da elite econômica com o poder central,
característica do Império, abolição da escravatura, luta
por novos ideais de uma sociedade mais justa e iguali-
tária;

B) Abolição da escravatura, revolta da população contra o
poder central do império, influência do ideário revolu-
cionário da revolução francesa e pressão da burguesia
nascente;

C) Abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, pressão externa
promovida pela revolução industrial e consolidação do
capitalismo na Europa e influência do ideário revoluci-
onário promovido pela revolução francesa;

D) A abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, a urgência da
formação de um Estado-Nação, a emergência de uma
burguesia nacional e o processo de urbanização.

E) A abolição da escravatura, movimentos revolucioná-
rios por igualdade e justiça social, pressão eterna pro-
movida pela revolução industrial e consolidação do ca-
pitalismo e a emergência de uma ideologia liberal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) Geograficamente, o
Brasil está dividido em 5 (cinco) Regiões. De acordo
com o processo histórico de ocupação do território
quais foram as primeiras regiões ocupadas para co-
lonização?

A) Litoral, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil; iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português. Posteriormente, a ocupa-
ção foi ampliada para o interior, início da pecuária. A
expansão da ocupação do território avançou para o su-
deste, expansão da pecuária e da exploração de miné-
rios.

B) Interior, avançando para o sudeste, tendo o Rio de
Janeiro como principal sede do governo português,
tornando-se o centro de planejamento de ocupação do
espaço.

C) Amazonas, com o ciclo da borracha dando início às
primeiras vilas, expandindo-se para o sudeste com a
pecuária e mineração e por último o semiárido nordes-
tino por ser uma região desfavorável para lavouras.

D) Sul, com os primeiros migrantes Europeus que povoa-
ram o território, seguindo para o Sudeste, com desta-
que para o litoral paulista com a expansão da pecuária
e Minas Gerais, iniciando o ciclo do ouro. Sendo São
Paulo a primeira sede do governo português.

E) Iniciou com o povoamento da região Centro-Oeste e
Sul, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil, iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português.

29. (CONCURSO CRATO/2021)
Se você parar pra ouví
O que tenho pra conta
Vai saber do Cariri
Do sul do meu Ceará
É História verdadeira
Que agora vou narrá

É uma bela região
A mais linda que já ví
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Ela enche de paixão
Aquele que passa aqui
Conhece bem o encanto
Das terras do Carirí

O Geoparque Araripe
Com a sua divisão
Cada etapa que existe
Faz a complementação
Da Cultura Ambiental
Que engrandece a educação

Os que formam o Geoparque
Nove Geossítios são
Nesta viagem embarque
Pra tirar a conclusão
Sei que você vai gostar
Lhe digo de antemão
Fragmento do Cordel: O CARIRI E O GEOPARQUE Autor: Professor Lula Fideles

De acordo com o fragmento acima existem 9 (nove)
Geossítios que formam o Geoparque Araripe. Os
Geossítios estão localizados nos seguintes municí-
pios:

A) Crato, Nova Olinda, Missão Velha, Assaré, Jardim e
Juazeiro do Norte

B) Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Barbalha, Missão
Velha e Santana do Cariri

C) Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Assaré,
Missão Velha e Caririaçu

D) Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha,
Nova Olinda e Santana do Cariri

E) Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Assaré, Nova
Olinda e Caririaçu

30. (CONCURSO CRATO/2021) As questões relacio-
nadas às desigualdades sociais, tais como: pobreza,
miséria, fome e violência, sempre estiveram presen-
tes na paisagem árida do Nordeste. Obras como
"O Quinze", "Vidas Secas"e "Morte e Vida Seve-
rina"retratam a dura realidade e a vida miserável
do sertanejo resultante da luta pela sobrevivência
que é ameaçada pela "seca", frente ao descaso e vi-
olência do poder político e econômico que deixavam
homens, mulheres, jovens e crianças à mercê da

fome. Tentando escapar da morte, transformavam-
se em "retirantes". Essas obras foram escritas, res-
pectivamente por:

A) Jorge Amado; Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos

B) Raquel de Queiroz, Graciliano ramos e João Cabral de
Melo Neto

C) Manoel Bandeira; Jose Lins do Rego e Euclides da Cu-
nha

D) Ariano Suassuna; Graciliano Ramos e Jorge Amado

E) Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Manoel Ban-
deira
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FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre princípios e
práticas da Vigilância Sanitária, assinale a alterna-
tiva INCORRETA:

A) Como prática de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS) e por referência ao preceito institucional de
equidade, a Vigilância Sanitária se insere no espaço
social que abrange uma atuação sobre o que é público
e privado, indistintamente, na defesa da população.

B) No âmbito do SUS, que privilegia o município como
espaço de ação das práticas de saúde, a Vigilância Sa-
nitária deve ser municipalizada e descentralizada.

C) A definição de Vigilância Sanitária amplia o seu espec-
tro de ação, já que, ao assumir a condição de prática
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos decor-
rentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
torna-se uma prática com poder de interferir em toda
a reprodução das condições econômico-sociais e de
vida, isto é, em todos os fatores determinantes do pro-
cesso saúde-doença.

D) Aos profissionais da vigilância sanitária cabe o conhe-
cimento sobre aspectos básicos do Direito Sanitário e
Administrativo, já que as ações em vigilância geral-
mente requerem decisões. O conhecimento dos fatores
jurídicos é fundamental, já que uma ação mal emba-
sada juridicamente poderá não ter valor.

E) Apesar da ampliação de seu campo de atuação mais
recentemente e das modificações havidas em seus en-
foques conceituais nos dois últimos séculos, a prática
de vigilância sanitária parece manter suas caracterís-
ticas iniciais (mais antigas), especialmente nas ações
baseadas na fiscalização, na observação do fato, no li-
cenciamento de estabelecimentos, no julgamento de ir-
regularidades e na aplicação de penalidades, funções
estas, no entanto, não decorrentes e independentes do
seu poder de polícia.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Julgue os itens abaixo
acerca dos princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde - SUS e assinale a alternativa CORRETA:

I. A estrutura formal do SUS está disposta fundamental-
mente em três documentos que expressam os elemen-
tos básicos que o estruturam e o organizam: a Cons-
tituição Federal de 1988, a Lei 8.080/1990 e a Lei
8.142/1990.

II. O princípio da universalidade, uma das razões do SUS,
afirma que todo cidadão brasileiro tem direito à aten-
ção à saúde, sendo a saúde, um dever do Estado.

III. A descentralização pode ser entendida como uma di-
retriz que obedece aos princípios do SUS, já que a or-
ganização do sistema de saúde, com direção única em
cada esfera de governo, por meio da descentralização
política, administrativa e financeira da União, estados
e municípios é um meio para atingir os objetivos do
SUS.

A) Apenas o item I não está correto.

B) O item III é o único incorreto.

C) Somente o item II está correto.

D) Somente o item I está correto.

E) Todos os itens estão corretos.

33. (CONCURSO CRATO/2021) A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA é uma Agência
reguladora sob a forma de autarquia de regime es-
pecial fundada em 26 de janeiro de 1999 e vincu-
lada ao Ministério da Saúde brasileiro. A Agência
exerce o controle sanitário de todos os produtos e
serviços (nacionais ou importados) submetidos à vi-
gilância sanitária. Assinale a alternativa que apre-
senta o símbolo da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA:

A)

B)

C)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

1



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

D)

E)

34. (CONCURSO CRATO/2021) O procedimento que
visa apurar a possível ocorrência de infrações à le-
gislação sanitária e a aplicação das penalidades pre-
vistas em lei é denominado:

A) Análise Fiscal de Notificação.

B) Auto de infração.

C) Processo Administrativo Sanitário.

D) Auto de Intimação de Obrigação subsistente.

E) Processo Sanitário Cautelar

35. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre ações inerentes
à fiscalização sanitária analise os itens abaixo e as-
sinale a opção CORRETA:

I. Um auto de infração e/ou de aplicação de penalidade
mal preenchidos ou preenchidos incorretamente po-
dem ser anulados por ação judicial, já que podem indu-
zir erros no julgamento, mesmo que toda a ação da Vi-
gilância Sanitária tenha sido correta do ponto de vista
técnico.

II. É considerado infrator aquele que, por ação ou omis-
são, causou uma infração ou concorreu para a sua prá-
tica, ou dela se beneficiou. No entanto, o não entendi-
mento do caráter ilícito ou a compreensão equivocada
da norma sanitária pelo infrator é considerada circuns-
tância atenuante.

III. Sem relação com sanções de natureza civil ou penal,
as infrações sanitárias podem ser punidas, em caráter
unicamente cumulativo, com as penalidades de: adver-
tência, multa e apreensão de produto.

A) Apenas o item III está incorreto.

B) Apenas o item II está correto.

C) Apenas o item I está incorreto.

D) Apenas o item I está correto.

E) Todos os itens estão corretos.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Quem impede ou di-
ficulta a aplicação de medidas sanitárias relativas
às doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais
domésticos considerados perigosos pelas autorida-
des sanitárias (Art. 10, Lei nº 6.437/77) é passível
de pena de:

A) Apenas multa.

B) Advertência e/ou multa.

C) Advertência, apreensão e multa.

D) Apenas advertência.

E) O ato não se configura como infração sanitária.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca do Auto de
Infração assinale a alternativa que apresenta uma
afirmação INCORRETA:

A) Deverá estar explícita, no auto de infração, a penali-
dade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito
legal que autoriza sua imposição.

B) A autoridade autuante deverá registrar no auto de in-
fração o seu nome e cargo legíveis, assim como a sua
assinatura, podendo, a lavratura do auto, ser seguida de
auto de imposição de penalidade e/ou termo de notifi-
cação, dependendo da gravidade das infrações.

C) Os fiscais sanitários ficam responsáveis pelas declara-
ções que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis
de punição, por falta grave, em casos de falsidade ou
omissão dolosa.

D) Na impossibilidade de se dar conhecimento direta-
mente ao interessado, este deverá ser cientificado do
auto de infração por meio de carta registrada, pessoal-
mente ou por edital, se estiver em lugar incerto e não
sabido.

E) No auto de infração, a ser lavrado em no mínimo três
vias, deverá sempre constar o prazo para interposição
do recurso, que é de no mínimo 30 dias.
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38. (CONCURSO CRATO/2021) Leia atentamente o
texto abaixo:

Vigilância Sanitária interdita pousadas sem condi-
ções de higiene no Centro de Manaus

Fiscais da Vigilância Sanitária de Manaus (VISA Ma-
naus), da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA),
interditaram na manhã desta terça-feira (13), duas
pousadas na área central da cidade. Os estabeleci-
mentos não possuíam licença sanitária e funcionavam
sem condições de higiene para atender os clientes. Em
uma das pousadas, no Constantino Nery, ao lado do
Terminal 1, os fiscais encontraram oito colchões sem
nenhuma condição de utilização. Eles foram apreendi-
dos dentro de um dos quartos lacrados pelos fiscais.
Fonte: acrítica.com (13/06/2017). Disponível em: https://www.acritica.com/channels/manaus/news

/vigilancia-sanitaria-interdita-pousadas-sem-condicoes-de-higiene-no-centro-de-manaus

Diante do caso relatado na reportagem, assinale a
alternativa que elenca, respectivamente, uma cir-
cunstância atenuante e uma agravante à imposição
da pena a ser aplicada para a infração sanitária:

A) Ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza
leve / Ser o infrator reincidente.

B) Ter a infração consequências calamitosas à saúde pú-
blica / Ter o infrator agido com dolo, ainda que even-
tual fraude ou má fé.

C) Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para
a prática do ato / A ação do infrator não ter sido funda-
mental para a consecução do evento.

D) O infrator coagir outrem para a execução material da
infração / A errada compreensão da norma sanitária,
admitida como excusável, quanto patente a incapaci-
dade do agente para atender o caráter ilícito do fato.

E) Ser o infrator reincidente / O infrator, por espontânea
vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar
as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe
for imputado.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca da "Saúde do
Trabalhador" acrescente (F) quando a expressão
for FALSA e (V) quando for considerada VERDA-
DEIRA, assinalando a alternativa que apresenta a
sequência correta.

( ) A inspeção nos ambientes de trabalho e a promoção da
educação em saúde relacionada às atividades dos tra-
balhadores devem ser ações da Vigilância em Saúde do
Trabalhador.

( ) Há carência técnica na área de Saúde do Trabalhador
no Brasil e se faz necessário investimento em formação
e aperfeiçoamento de profissionais.

( ) O objeto de trabalho da área de Saúde do Trabalha-
dor deve estar voltado para a identificação e eliminação
dos riscos nos ambientes trabalhistas.

( ) Fiscalizações por ramos de produção podem ser van-
tajosas já que podem beneficiar um número maior de
trabalhadores e facilitar o envio de informações ao Mi-
nistério Público do Trabalho.

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) V, F, V, F.

D) V, V, V, V.

E) F, V, F, V.

40. (CONCURSO CRATO/2021) A área de alimen-
tos, na vigilância sanitária, é a que se encontra
mais descentralizada na totalidade de municípios
no Brasil, atualmente. É ação passível de ser exe-
cutada pela Vigilância Sanitária municipal para o
controle sanitário de alimentos, EXCETO:

A) Manter atualizado o cadastro municipal de estabeleci-
mentos.

B) Executar inspeções em estabelecimentos que impor-
tam, distribuem e comercializam alimentos.

C) Investigar surtos de toxiinfecção alimentar de forma
dissociada dos serviços de vigilância epidemiológica
e os Laboratórios de Saúde Pública.

D) Participar de programas de monitoramento dos produ-
tos, coletando amostras para análise.

E) Desenvolver ações educativas voltadas aos manipula-
dores de alimentos.

41. (CONCURSO CRATO/2021) Julgue os itens abaixo
relacionados à rotulagem de alimentos:

I. Todos os alimentos embalados necessitam de rótulo e
neste, obrigatoriamente, deve constar uma lista de in-
gredientes em ordem decrescente de quantidade.
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II. Se o produto for importado, devem aparecer no rótulo:
a identificação de origem, a razão social e os endereços
do fabricante, do distribuidor e do importador.

III. Na identificação do prazo de validade deve constar o
dia e o mês para produtos com duração menor que três
(3) meses e constar o mês e o ano para produtos com
duração superior a 3 meses.

Está (ão) correto (s):

A) Apenas o item I.

B) Apenas o item II.

C) Apenas o item III.

D) Todos os itens.

E) Nenhum item.

42. (CONCURSO CRATO/2021) O novo coronavírus
(SARS-Cov-2) causador da Covid-19 se transmite
principalmente de pessoa a pessoa, por gotículas
respiratórias produzidas quando uma pessoa infec-
tada tosse ou espirra e por contato com superfícies
ou objetos contaminados, onde o vírus pode ficar
por horas ou dias, dependendo do tipo de material.
Assinale a alternativa que apresenta uma informa-
ção errônea sobre estratégias de prevenção da do-
ença:

A) Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.

B) Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão
ou álcool gel hidratado a 70% p/p. O álcool isopropí-
lico glicerinado 75% (v/v) não é indicado para utiliza-
ção por ser tóxico à pele.

C) Não compartilhar alimentos ou objetos de uso pessoal,
como talheres e copos.

D) Limpar e desinfectar objetos e superfícies de áreas pró-
ximas aos pacientes com álcool etílico hidratado a 70%
p/p ou 77% v/v.

E) Evitar contato com pessoas quando estiverem doentes
e manter os ambientes bem ventilados.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
INCORRETA acerca do Plano de Gerenciamento
dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS):

A) É o documento que aponta e descreve as ações relati-
vas ao manejo de resíduos, que corresponde às etapas
de: segregação, acondicionamento, coleta, armazena-
mento, transporte, tratamento e disposição final.

B) Não há necessidade de serem registradas, no PGRSS,
as operações de venda ou de doação dos resíduos des-
tinados à compostagem ou reciclagem.

C) Deve considerar as características e riscos dos resí-
duos, as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente
e os princípios da biossegurança de empregar medidas
técnicas administrativas e normativas para prevenção
de acidentes.

D) Devem fazer parte do plano, ações para emergências
e acidentes, ações de controle integrado de pragas e
de controle químico, compreendendo medidas preven-
tivas e corretivas, assim como de prevenção de saúde
ocupacional.

E) O PGRSS deve contemplar medidas de envolvimento
coletivo. O planejamento do programa deve ser feito
em conjunto com todos os setores definindo-se respon-
sabilidades e obrigações de cada um em relação aos
riscos.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Os estabelecimentos
que manipulam alimentos devem possuir Proce-
dimentos Operacionais Padronizados (POPs), que
são procedimentos escritos de forma objetiva que
estabelecem instruções sequenciais para a realiza-
ção de operações rotineiras e específicas na produ-
ção, armazenamento e transporte dos alimentos. É
um ponto que deve constar em POP de Higiene Pes-
soal e Saúde dos Manipuladores ao iniciarem o ser-
viço em um estabelecimento de manipulação de ali-
mentos, EXCETO:

A) "Ao chegar ao vaso sanitário ou vestiário, lavar as
mãos".

B) "Colocar o uniforme limpo, gorro ou rede prendendo o
cabelo, além de sapato fechado".

C) "Retirar brincos, pulseiras, anéis, relógio e demais
adornos".

D) "Efetuar a remoção dos resíduos secos do recinto".

E) "Escovar os dentes".

45. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Salmonelose
assinale a alternativa INCORRETA:
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A) É uma infecção causada por espécies de enterobacté-
rias gram-positivas que podem ser transmitidas pela
ingestão de alimentos crus ou mal cozidos contamina-
dos por fezes, principalmente carnes vermelhas e leite
não pasteurizado.

B) Os tipos mais comuns de Salmonella causam gastroen-
terite (inflamação da mucosa intestinal) e enterocolite
aguda. O período de incubação varia de oito a 48 horas
após ter sido ingerido alimento ou líquidos contamina-
dos.

C) Redobrar a atenção no preparo e cozimento de carnes
de frango e galinha e lavar bem verduras, legumes e
frutas, deixando-os imersos em água com hipoclorito
de sódio são algumas das recomendações para se evi-
tar a doença.

D) Dores de cabeça, vômitos, falta de apetite, febre e di-
arreia são alguns dos sintomas de quem está contami-
nado, sendo que, a intensidade dos sintomas varia de
uma pessoa para a outra.

E) Bactérias do gênero Salmonella podem ser encontra-
das em animais como galinhas, porcos, répteis, anfí-
bios, vacas e animais domésticos, como cães e gatos.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Uma X é considerada
como sendo o pior dos cenários epidemiológicos,
onde há aumento da frequência dos casos de deter-
minada doença, em níveis maiores que o habitual,
em várias regiões do planeta, tratando-se de um (a)
Y a nível mundial. Já a (o) Z não está relacionada
(o) com a taxa de manifestações de uma doença,
ou seja, não considera o aumento do número casos
para além do corriqueiro. Trata-se daquela doença
que se manifesta somente em determinada região,
de causa local e sazonal, relacionando-se com as-
pectos higiênicos, biológicos e sociais.
A sequência correta para substituir, no texto acima,
as letras "X", "Y" e "Z", é:

A) Pandemia, endemia e epidemia.

B) Pandemia, epidemia e endemia.

C) Epidemia, pandemia e endemia.

D) Pandemia, epidemia e surto.

E) Epidemia, surto e endemia.

47. (CONCURSO CRATO/2021) A última epidemia de
cólera ocorrida no Brasil foi no ano de 1991 e fez
168.646 com 2.035 óbitos até 2004, com a maioria
dos casos em estados do Norte e do Nordeste. Os
últimos casos de cólera ocorreram em 2005, quando
foram identificados cinco casos em Pernambuco. A
partir de 2006, não houve casos autóctones de có-
lera no Brasil, tendo sido notificados apenas 3 casos
importados, um de Angola (2006), um da República
Dominicana (2011) e um de Moçambique (2016).
Fonte: Secretaria da Saúde do Estado de Goiás (19/11/2019). Disponível em:

https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7548-colera

Acerca da Cólera, assinale a alternativa COR-
RETA:

A) A transmissão pode ocorrer, dentre outras formas, pela
ingestão de alimentos contaminados por mãos de ma-
nipuladores na cozinha, assim como por moscas e in-
gestão de água e gelo contaminados. No entanto, a
propagação por contato direto, de pessoa a pessoa, não
ocorre.

B) É causada por uma infecção estomacal provocada pela
bactéria Vibrio cholerae. A bactéria faz com que as cé-
lulas que revestem o estômago produzam grande quan-
tidade de gastrotoxinas que causam náuseas, diarreia e
vômitos.

C) O Vibrio cholerae é um micro-organismo autóctone do
ecossistema aquático e pode ser encontrado, tão so-
mente, em forma associada na água ao fitoplâncton,
ao zooplâncton, às plantas e aos organismos marinhos,
como peixes, causando, por exemplo, contaminação
passiva de ostras e mexilhões durante o processo de
filtração da água que contenha os plânctons.

D) Doentes no período de incubação, na fase das manifes-
tações clínicas e convalescentes, assim como portado-
res assintomáticos, são fontes de infecção. Os bacilos
são eliminados pelas fezes e pelo vômito, desapare-
cendo rapidamente, e não são mais eliminados, geral-
mente, ao término de sete dias desde o início da infec-
ção.

E) Confinada principalmente aos grupos de nível socioe-
conômico mais baixo, a taxa de ataque da doença ra-
ramente excede a 2%, mesmo em epidemias severas.
Condições deficientes de saneamento e, em particular,
ausência de água potável em quantidade suficiente para
atender às necessidades coletivas e individuais são fa-
tores essenciais para a dissipação da doença.
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48. (CONCURSO CRATO/2021) Animal cosmopolita
de ciclo de vida autoxênico, pertence à Ordem
Phthiraptera e é apterigoto, dioico e hematófago.
Medindo cerca de 0,3 cm de comprimento e sem
asas, sua infestação é considerada um fenômeno co-
mum em todo o Mundo, sendo a transmissão reali-
zada por contato direto. O principal sintoma é a
coceira, que pode ser intensa e provocar pequenos
ferimentos na cabeça e atrás das orelhas. Na pro-
filaxia da infestação, procura-se evitar o comparti-
lhamento de roupas, toalhas e outros objetos de uso
pessoal, assim como evitar o contato direto com pes-
soas infectadas por este ectoparasita. A espécie de
inseto e o termo técnico atribuído à sua infestação
referidas no texto são respectivamente:

A) Sarcoptes scabiei var. canis e escabiose.

B) Pediculus humanus var. capitis e febre maculosa.

C) Pediculus humanus var. capitis e pediculose.

D) Amblyomma cajennense e febre maculosa.

E) Amblyomma cajennense e escabiose.

49. (CONCURSO CRATO/2021) A Fiscalização Sani-
tária e o Manejo Ambiental são duas grandes áreas
de atuação da Vigilância Sanitária no controle da
dengue. A fiscalização sanitária é uma das atri-
buições junto ao setor regulado, por intermédio da
inspeção sanitária, e o manejo ambiental é um con-
junto de medidas e intervenções nos fatores de risco
ambientais para impedir ou minimizar a propaga-
ção do vetor, evitando ou destruindo os criadouros
potenciais do Aedes aegypti. Abaixo, assinale a al-
ternativa que apresenta uma ação a ser desenvol-
vida pela Vigilância Sanitária local inerente à Fis-
calização Sanitária e ao Manejo Ambiental, respec-
tivamente.

A) Adoção de medidas educativas e/ou legais, a partir de
irregularidades constatadas e comunicação das situa-
ções de risco à coordenação estadual e municipal de
controle da dengue.

B) Identificação de situações propícias ao criadouro de
Aedes aegypti e adoção de medidas educativas e/ou le-
gais, a partir das irregularidades constatadas.

C) Boas práticas na gestão dos resíduos sólidos e instala-
ção de ecopontos (Resolução Conama nº 307/2003).

D) Adoção de medidas educativas e/ou legais, a partir de
irregularidades constatadas e instalação de ecopontos
(Resolução Conama nº 307/2003).

E) Regulação de indústrias, comércios, escolas, hospitais,
igrejas, dentre outros, no sentido de eliminar os riscos
de criadouros e identificação da existência de criadou-
ros do mosquito em portos, aeroportos e fronteiras.

50. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as afirmações
abaixo acerca de intoxicação por agrotóxicos:

I. Os agrotóxicos podem ser absorvidos pelo corpo hu-
mano pelas vias oral, respiratória e dérmica. Uma
vez absorvidos, poderão causar quadros de intoxicação
aguda ou crônica.

II. A exposição a um determinado produto químico em
grandes doses por um curto período causa os chama-
dos efeitos agudos que, em linhas gerais, variam de
leve até grave, podendo ser caracterizados por vários
sintomas, indo de náuseas, vômito, cefaleia, levando
até à morte.

III. Os efeitos crônicos, que estão relacionados com expo-
sições por longos períodos e em baixas concentrações,
são de ocorrência mais comum no trabalho agrícola.
Entre os inúmeros efeitos crônicos sobre a saúde hu-
mana, são descritas alterações imunológicas, genéti-
cas, malformações congênitas, câncer, efeitos deleté-
rios sobre o sistema nervoso, hematopoiético, repro-
dutivo, além de alergias.

Está (ão) correta (s):

A) As afirmações II e III, apenas.

B) Apenas a afirmação II.

C) Apenas a afirmação III.

D) As afirmações I e III, apenas.

E) Todas as afirmações.

51. (CONCURSO CRATO/2021) Entre as orientações
do Ministério da Saúde dirigidas ao combate à
Leishmaniose Visceral está o controle do reserva-
tório animal por meio da eutanásia de cães. Sobre
esta prática, assinale a alternativa CORRETA:

A) A eutanásia canina é recomendada a 75% da população
de animais diagnosticados como sororreagentes e/ou
com parasitológico positivo.
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B) Os procedimentos de eutanásia são de exclusiva res-
ponsabilidade do médico veterinário, que dependendo
da necessidade, pode delegar esta prática a terceiros,
que realizarão sob sua supervisão. Na localidade ou
município onde não existir médico veterinário, a res-
ponsabilidade será da autoridade sanitária local.

C) Como métodos de eutanásia não são recomendados
barbitúricos, mas sim, anestésicos inaláveis, dióxido
de carbono - CO2, cloreto de potássio - KCl e monó-
xido de carbono - CO, sendo que, para este último, se
faz necessário uso de anestesia geral prévia.

D) Os procedimentos de eutanásia, se mal empregados,
estão sujeitos à legislação federal ou estadual de cri-
mes contra a saúde pública.

E) Os animais deverão ser submetidos à eutanásia em am-
biente adequado e tranquilo e longe de outros animais
e de seus alojamentos. Os cadáveres de animais sub-
metidos à eutanásia deverão ser considerados como re-
síduos de serviços de saúde e sobre o destino, deverá
obedecer à legislação sobre gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde, não podendo ser destinados a va-
las comuns de aterros sanitários, necessitando de local
específico para destino no interior das Unidades de Vi-
gilância de Zoonoses - UVZ.

52. (CONCURSO CRATO/2021) Em consonância com
a Portaria MS nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011,
assinale a alternativa CORRETA:

A) Entende-se como "Água tratada"a água potável desti-
nada à ingestão, preparação e produção de alimentos
e à higiene pessoal, independentemente da sua origem.
"Água para consumo humano"é definida como sendo a
água que atende aos padrões de potabilidade estabele-
cidos na Portaria 2.914/2011 e que não oferece riscos
à saúde e "Água potável"é aquela submetida a proces-
sos físicos, químicos ou combinação destes, visando
atender ao padrão de potabilidade.

B) Encaminhar ao responsável pelo sistema ou solução al-
ternativa coletiva de abastecimento de água para con-
sumo humano informações sobre surtos e agravos à
saúde relacionados à qualidade da água para consumo
humano e estabelecer mecanismos de comunicação e
informação com os responsáveis pelo sistema ou solu-
ção alternativa coletiva de abastecimento de água so-
bre os resultados das ações de controle realizadas são
competências das Secretarias de Saúde dos Estados.

C) A água proveniente de solução alternativa coletiva ou
individual, para fins de consumo humano, poderá ser
misturada com a água da rede de distribuição, ficando
assegurado que a água depois de misturada contenha
um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L.

D) É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L
de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual
combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda
a extensão do sistema de distribuição (reservatório e
rede). No caso do uso de ozônio ou radiação ultravio-
leta como desinfetante, deverá ser adicionado cloro ou
dióxido de cloro, de forma a manter residual mínimo
no sistema de distribuição (reservatório e rede).

E) A determinação de bactérias heterotróficas deve ser re-
alizada como um dos parâmetros para avaliar a integri-
dade do sistema de distribuição (reservatório e rede) e
a contagem dessas bactérias deve ser realizada em 75%
(setenta e cinco por cento) das amostras mensais para
análise de coliformes totais nos sistemas de distribui-
ção (reservatório e rede).

53. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme a Portaria
MS nº 1.378/2013, a manutenção do repasse dos re-
cursos do Componente da Vigilância Sanitária está
condicionada à (ao):

A) Cadastramento dos serviços de vigilância sanitária no
Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (SCNES).

B) Preenchimento diário dos procedimentos de VISA
no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS
(SIA/SUS).

C) Prestação de contas dos demonstrativos das ações, re-
sultados alcançados e da aplicação dos recursos por
meio de um Relatório de Gestão (RG), aprovado pelo
Conselho de Saúde (Estadual ou Municipal).

D) Alimentação mensal do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de In-
formações sobre Mortalidade (SIM).

E) Pactuação de fiscalização em novos estabelecimentos
superior a 50% do total realizado no ano anterior e res-
pectiva alimentação no SCNES.

54. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o De-
creto nº 7.508/2011 (Art. 2º), o espaço geográfico
contínuo constituído por agrupamentos de Municí-
pios limítrofes, delimitado a partir de identidades
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culturais, econômicas e sociais e de redes de comu-
nicação e infraestrutura de transportes comparti-
lhados, com a finalidade de integrar a organização,
o planejamento e a execução de ações e serviços de
saúde é denominado:

A) Região de Saúde.

B) Rede Integrada Intermunicipal de Saúde.

C) Região Especial de Acesso Aberto.

D) Rede de Atenção à Saúde.

E) Consórcio de Saúde.

55. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 9.782 de 26
de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, estabelece que é incumbência
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária regu-
lamentar, controlar e fiscalizar os produtos e servi-
ços que envolvam risco à saúde pública (Art. 8º).
São considerados bens e produtos submetidos ao
controle e fiscalização sanitária pela Agência, EX-
CETO:

A) Peças, componentes e equipamentos para veículos au-
tomotivos oficiais de atendimento a emergências e res-
gate (ambulâncias) e para viaturas de combate a incên-
dio.

B) Imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e
hemoderivados.

C) Radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofár-
macos e produtos radioativos utilizados em diagnós-
tico e terapia.

D) Cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro pro-
duto fumígero, derivado ou não do tabaco.

E) Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limi-
tes de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxi-
cos e de medicamentos veterinários.

Observe o cartum retratado abaixo que é referente
ás questões 56 e 57:

Cartum de Alves na mostra Vigilância Sanitária
e Cidadania, Centro Cultural da Saúde - Praça
Marechal Âncora, s/nº, Centro, Rio de Janeiro.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Os Resíduos de Ser-
viços de Saúde - RSS são classificados, em função
de suas características e consequentes riscos que
podem acarretar ao meio ambiente e à saúde, em
cinco grupos: A, B, C, D e E. O grupo em que
se enquadram os materiais representados na figura
(perfuro-cortantes ou escarificantes, como lâminas
de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas dia-
mantadas, lâminas de bisturi, lancetas e espátulas)
é o:

A) Grupo A.

B) Grupo B.

C) Grupo C.

D) Grupo D.

E) Grupo E.

57. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o gerencia-
mento dos resíduos sólidos mencionados na figura
julgue os itens que seguem e assinale a opção COR-
RETA:

I. Estabelecimentos de serviços de saúde são responsá-
veis pelo correto gerenciamento de todos os RSS por
eles gerados, cabendo aos órgãos públicos, dentro de
suas competências, a gestão, regulamentação e fiscali-
zação.

II. Embora a responsabilidade direta pelos RSS seja dos
estabelecimentos de serviços de saúde, por serem os
geradores, pelo princípio da responsabilidade compar-
tilhada ela se estende a outros atores: ao poder público
e às empresas de coleta, tratamento e disposição final.
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III. Sobre o acondicionamento dos resíduos perfurocortan-
tes ou escarificantes, devem ser acondicionados con-
juntamente, independente do local de sua geração, com
tolerância de apenas uma hora após o uso, em recipi-
ente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e
vazamento, impermeável e com tampa.

IV. Hospitais ou clínicas particulares, por exemplo, devem
contratar uma empresa legalmente habilitada para re-
colher e descartar esses resíduos. É proibido reencapar
ou proceder à retirada manual das agulhas descartá-
veis.

A) Todos estão corretos.

B) Apenas I e II estão corretos.

C) Apenas III não está correto.

D) III e IV não estão corretos.

E) Apenas I está correto.

58. (CONCURSO CRATO/2021) Leia o texto abaixo
referente à matéria publicada em um portal de no-
tícias em 16/05/2012: Bactéria em sushi de su-
permercado no Cariri causou infecção, diz laudo.
Salmonella sp. foi encontrada no camarão coletado
por Vigilância Sanitária. Foram notificadas 30 in-
toxicações por sushi de supermercado no Crato.

O surto de infecção alimentar causado pela ingestão de
sushi do supermercado no Crato na região do Cariri,
ocorreu pela presença da bactéria Salmonella sp, en-
contrada na amostra de camarão, coliformes à 35ºC e
microrganismos mesófilos aeróbios, segundo conclu-
são de laudo laboratorial divulgado nesta quarta-feira
(16) pela Vigilância Sanitária da prefeitura do Crato.
De acordo com a Vigilância, foram notificados 30 ca-
sos de intoxicação pelo sushi do supermercado desde
o dia 23 de abril.

Fonte: G1 Disponível em: http://g1.globo.com/

ceara/noticia/2012/05/bacteria-em-sushi-de-supermercado-no-cariri-causou-infeccao-diz-

laudo.html

A respeito dos procedimentos realizados pela Vigi-
lância Sanitária - VISA local, assinale a alternativa
CORRETA:

A) Após a constatação do surto infeccioso a VISA deve
requerer uma série de medidas preventivas, sem, no
entanto, exigir a interdição da produção e comercia-
lização do sushi.

B) A observação das condições de vestuários e o estado
de saúde dos manipuladores não devem fazer parte do
protocolo de fiscalização da VISA, dispensando-se a
solicitação de cópias de exames médicos dos mesmos,
neste caso.

C) Após a interdição e mediante readequação e apresen-
tação, pelo estabelecimento, de documentação atuali-
zada conforme a Resolução da ANVISA nº 216/2004
(Boas práticas para serviços de alimentação), assim
como cópias de manuais de boas práticas, POPs,
lista de frequência de treinamentos dos manipulado-
res, dentre outros documentos, poderá ser realizada a
desinterdição da linha de produção pela VISA.

D) O laudo da VISA municipal, indicando presença de
micro-organismos no alimento, deve apontar para irre-
gularidades nos processos de armazenamento e trans-
porte final, já que não há evidências de possíveis falhas
na manipulação do sushi.

E) Na conservação e higiene das instalações e da área de
produção não é indicada a borrifação com álcool 70%
em móveis e utensílios, a fim de ser evitado contato
com alimentos in natura (sushi).

59. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme especifi-
cado no Artigo 20 da Lei Federal nº 6.437/77, o des-
respeito ou desacato ao servidor competente (Fiscal
de Vigilância Sanitária), em razão de suas atribui-
ções legais, bem como embargo oposto a qualquer
ato de fiscalização de leis ou atos regulamentares
em matéria de saúde, sujeitarão o infrator à pena-
lidade de:

A) Advertência.

B) Cancelamento do alvará de licenciamento de estabele-
cimento.

C) Multa.

D) Interdição total do estabelecimento.

E) Interdição parcial do estabelecimento.
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60. (CONCURSO CRATO/2021) Na nova estrutura or-
ganizacional da Vigilância em Saúde do Estado do
Ceará (2019) há a Secretaria Executiva de Vigilân-
cia e Regulação em Saúde que é composta por qua-
tro (4) Coordenadorias: Coordenadoria de Con-
trole do Sistema de Saúde; Coordenadoria de Vigi-
lância Epidemiológica e Prevenção em Saúde; Co-
ordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do
Trabalhador e Trabalhadora e a Coordenadoria de
Vigilância Sanitária. Esta última é formada por
três Células que são denominadas:

A) Célula de Vigilância Entomológica e Controle de Veto-
res; Célula de Fiscalização e Inspeção de Produtos; Cé-
lula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de Saúde.

B) Célula de Fiscalização e Inspeção de Produtos; Célula
de Fiscalização e Inspeção de Tecnologias e Ambien-
tes; Célula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de
Saúde.

C) Célula de Assistência Farmacêutica; Célula de Fiscali-
zação e Inspeção de Tecnologias e Ambientes; Célula
de Vigilância Entomológica e Controle de Vetores.

D) Célula de Fiscalização e Inspeção de Indústrias; Cé-
lula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de Saúde;
Célula de Fiscalização e Inspeção de Produção de Ali-
mentos.

E) Célula de Avaliação e Monitoramento; Célula de Fis-
calização e Inspeção; Célula de Registros Documen-
tais e Processos.
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