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HISTÓRIA DE GOIANA
 

 
 
 
Em 1972 foi eleito prefeito de Goiana um político que reunia o 
apoio de grupos muitas vezes excluídos da política, e cujo 
mandato acabou sendo cassado. O Slogan deste político era 
 
A) “50 anos em 5”. 
B) “Brasil: ame-o ou deixe-o”. 
C) “Diretas já!”. 
D) “O tostão contra o milhão”. 
E) “Pra frente Brasil!”. 
 
 
 
 
Na última década, Goiana foi escolhida para receber um 
importante polo industrial devido à qualidade de sua água e à 
facilidade de transporte da região. Este importante polo é 
formado por indústrias 
 
A) alimentícias. 
B) automotivas. 
C) farmacêuticas. 
D) navais. 
E) petroleiras. 
 
 
 
 
A história de Goiana envolveu grandes mudanças geográficas 
e políticas. Antes de integrar Pernambuco, Goiana fazia parte 
de 
 
A) Alagoas. 
B) Bahia. 
C) Itamaracá. 
D) Paraíba. 
E) Rio Grande do Norte. 
 
 
 
No século XVII, as mulheres de Tejucupapo ficaram 
conhecidas como heroínas devido a sua atuação 
 
A) na expulsão dos holandeses. 
B) na Guerra dos Mascates. 
C) na luta contra os índios 
D) na luta pela independência 
E) na reivindicação de direitos iguais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

No final do século XVIII e início do século XIX, surgiram 
vários grupos e associações que procuravam promover as 
ideias liberais. Neste contexto, o Areópago de Itambé era 
formado principalmente por 
 
A) artistas. 
B) comerciantes. 
C) ex-escravos. 
D) militares. 
E) sacerdotes. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando os termômetros ameaçam apontar altas temperaturas, os 
japoneses não esquentam a cabeça. Tiram o terno e a gravata, 
botam camisa e bermuda e vão direto para... o escritório. Isso 
mesmo. Desde o ano passado, o governo do país organiza a 
campanha Cool Biz para incentivar homens e mulheres de 
negócios a trocar o vestuário formal por peças mais leves e frescas 
durante o verão. A ideia vem de uma constatação óbvia e por isso 
mesmo genial: se as pessoas vestem roupas mais leves, sentem 
menos calor (a sensação térmica de um homem sem gravata pode 
ser de até dois graus a menos) e não precisam abusar do                
ar-condicionado. A recomendação é manter o aparelho a 28 graus 
Celsius – o que diminui a incidência de gás carbônico e ajuda a 
prevenir o aquecimento global. Ou seja: todo mundo se livra do 
sufoco. De junho a agosto de 2005, deixou-se se despejar no ar 
uma quantidade de CO2 equivalente à emitida por 
aproximadamente um milhão de lares durante um mês. Os 
japoneses também respiraram aliviados ao saber que se vestir 
confortavelmente não significa sair da linha. O governo nipônico 
correu atrás do apoio de marcas de roupas que lançaram coleções 
especiais para a campanha. Teve até desfile com representantes 
políticos de diversos países da  Ásia posando como modelos. Este 
ano, a moda pegou na Coreia do Sul e na Inglaterra, onde os 
governos fizeram correr o mote. Agora que o verão dá as caras por 
aqui, que tal arregaçar as mangas? É pelo bem do planeta. 
Priscilla Santos 

Tire a gravata 
 

E ajude a evitar o aquecimento global 
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No que diz respeito ao texto, pode-se afirmar que: 
 
A) A intenção do autor é informar acerca da última moda no 

Japão. 
B) Medidas que envolvem mudança de hábitos em relação ao 

vestuário diminuem a incidência de gás carbônico e 
previne o aquecimento global. 

C) O título “Tire a gravata” deve ser desconsiderado, pois 
não tem nada a  ver com o tema. 

D)  O tema central é a chegada do verão, por isso todos 
arregaçam as mangas. 

E) A principal informação é a corrida do governo nipônico 
atrás do apoio de marcas de roupa. 

 
 
 
 

O texto foi construído com o propósito de: 
 
A) Convencer o leitor da importância do uso de roupas 

confortáveis. 
B) Instruir o leitor a não utilizar gravata. 
C) Narrar fatos ocorridos no Japão. 
D) Descrever costumes nipônicos.    
E) Informar sobre açoes que ajudam a evitar o aquecimento 

global. 
 
 
 

Na construção “A ideia vem de uma constatação óbvia” os 
termos negritados não poderiam ser substituídos sem causar 
alteração por: 
 
A) Examinação clara. 
B) Verificação indiscutível. 
C) Examinação evidente 
D) Percepção provável 
E) Conferência evidente. 
 
 
 
 “Quando os termômetros ameaçam apontar...”, o termo em 
destaque não tem o mesmo valor semântico em: 
 
A) ... o vestuário formal por peças mais leves e frescas 

durante o verão. 
B) Desde o ano passado, o governo do país organiza ... 
C) Teve até desfile com representantes políticos de diversos 

países... 
D) De junho a agosto de 2005, deixou-se de despejar... 
E) Este ano, a moda pegou... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caso flexionássemos em número todo o excerto ,  “... e não 
precisam abusar do ar-condicionado” a flexão adequada seria: 
 
A) ...e não precisam abusar dos ares-condicionados. 
B) ...e não precisam abusarem dos ares-condicionado. 
C) ... e não precisam abusar do ar-condicionados. 
D) ... e não precisam abusar do ares-condicionado 
E) ... e não precisam abusarem do ar-condicionado. 

 
 
 

O uso dos dois-pontos no período, “Ou seja: todo mundo se 
livra do sufoco.”, é justificado em virtude de ser uma: 
 
A) Citação 
B) Enumeração 
C) Sequenciação 
D) Explicação 
E) Condição 

 
 
 

Pode-se perceber, no texto, a predominância do modo 
indicativo porque... 
 
A) As informações  contidas no texto não são verídicas. 
B) Existe a intenção de obrigar o leitor a desenvolver as 

mesmas ações. 
C)  A pretensão é informar o leitor a respeito de ações 

efetivas para redução dos problemas ambientais. 
D) O principal objetivo é descrever a problemática do 

aquecimento global. 
E) O tema é abordado de forma hipotética. 

 
 
 

“...se as pessoas vestem roupas mais leves”, as ideias contidas 
nos termos grifados são, respectivamente: 
 
A) Comparação e modo. 
B) Condição e intensidade. 
C) Concessão e explicação. 
D) Intensidade e oposição. 
E) Modo e proporção.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� � � �	��
��
 

����� � � �	��
��
 

����� � � �	��
��
 

����� � � �	��
��
 

����� � � �	��� 

 

����� � � �	�����
 

����� � � �	��� �
 

� ��� � � �	��� �
 



 
 
Prefeitura Municipal de Goiana 
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                    Cargo: Agente de Vigilância Sanitária / Nível Fundamental  

Página 4/7  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 

 
Quanto à concordância nominal, é incorreto afirmar: 
 
A) “... ameaçam apontar altas temperaturas..”, o termo altas 

concorda em gênero e número com o termo temperaturas, 
pois é um determinante desse. 

B) “Tiram o terno e a gravata”, ...o artigo é palavra variável, 
por esta razão concorda em gênero e número com o termo 
determinado. 

C) “...vem de uma constatação óbvia..”; os termos funcionam 
como determinantes de um nome, logo variam e 
concordam com esse. 

D) A substituição do termo diversos por bastantes em “ ... 
representantes políticos de diversos países ...” é 
pertinente, e deve ser mantida  a mesma concordância. 

E) “...mulheres de negócios a trocar o vestuário formal ...” se 
o termo vestuário estivesse no plural, a palavra destacada 
não sofreria alteração. 

  
 
 
A justificativa correta, no que diz respeito à concordância 
verbal, encontra-se no item. 
 
A) “Quando os termômetros ameaçam apontar altas 

temperaturas ..”, a concordância do  verbo ameaçar é com 
o sujeito altas temperaturas. 

B) “A sensação térmica de um homem sem gravata pode ser 
de até dois graus ...”; a concordância  do verbo é feita 
com o núcleo do sujeito que é o termo homem. 

C) “...se as pessoas vestem roupas mais leves, sentem menos 
calor...”; a concordância dos verbos vestir e sentir é 
diferente, pois os verbos apresentam sujeitos distintos. 

D) “...os japoneses não esquentam a cabeça. Tiram o terno e 
a gravata, ...”; a concordância dos verbos esquentar e tirar 
é feita com referência ao núcleo do sujeito japoneses. 

E) “O governo nipônico correu atrás do apoio de marcas de 
roupas, que lançaram coleções...”; a concordância dos 
verbos correr e lançar é feita levando em consideração o 
mesmo sujeito para os dois verbos. 

. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Considerando o estabelecido na Legislação e normas relativas 
ao que se entende por Vigilância Sanitária, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde.  
B) Conjunto de ações de intervenção nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
da circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde. 

C) O controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas 
todas as etapas de processo, da produção ao consumo. 

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

E) O controle de doenças através do registro das ocorrências 
quanto a tipo, local e população afetada.  

 
 
 
Com relação ao Órgão da União que é responsável pela 
Gestão da Vigilância Sanitária no Brasil, assinale a alternativa 
correta: 
     
A) AMPEVISA 
B) ANVISA 
C) CNS 
D) ANS 
E) SUSVISA 
 
 
 
A Lei 6.437 de 1977, que configura infrações à legislação 
sanitária federal e estabelece as sanções respectivas, em seu 
Artigo 4º, classifica as infrações sanitárias. Assinale a 
alternativa correta para uma das  classificações estabelecidas.  
 
A) Leves aquelas em que for verificada uma circunstância 

agravante.  
B) Graves aquelas em que o infrator seja beneficiado por 

circunstância atenuante. 
C) Recorrível aquela em que a ação do infrator não foi 

avaliada como sido fundamental para a consecução do 
evento. 

D) Moderada, aquela em que não houve a intenção explícita 
de prejudicar a terceiros. 

E) Gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência 
de duas ou mais circunstâncias agravantes.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para a aplicação de penalidades às infrações os Artigos 7º. e  
8º. da Lei 6437 estabelece circunstâncias atenuantes e 
circunstâncias agravantes, respectivamente. Assinale a 
alternativa incorreta para circunstância agravante. 
 
A) Ser o infrator reincidente. 
B) Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem 

pecuniária decorrente do consumo pelo público do 
produto elaborado em contrário ao disposto na legislação 
sanitária. 

C) O infrator coagir outrem para a execução material da 
infração. 

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

E) Ter a infração consequências calamitosas para a saúde 
pública. 

 
 
 
O Código Sanitário do de Pernambuco em seu Capitulo I 
Disposições Gerais reporta-se conceitualmente à Vigilância à 
Saúde. Assinale a alternativa incorreta para o estabelecido 
dentro das suas premissas: 
 
A) A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a 

vigilância a saúde do trabalhador são tratadas, 
conceitualmente, como vigilância em saúde, implicando 
compromisso solidário do Poder Público, do setor privado 
e da sociedade em geral na proteção e defesa da qualidade 
de vida. 

B) No âmbito do Estado, a atuação dos sistemas de 
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, e 
vigilância à saúde do trabalhador dar-se-á de forma 
independente quanto aos aspectos técnicos gerenciais e de 
estratégias. 

C) A atuação administrativa de que trata o estabelecido será 
realizada pelos órgãos e autoridades sanitárias estaduais e 
municipais. 

D) Os órgãos e autoridades do Poder Público, bem como 
qualquer pessoa, entidade de classe ou associação 
comunitária poderão solicitar as autoridades sanitárias à 
adoção de providencias ao cumprimento do Regulamento 
através do Código. 

E) Os órgãos e autoridades estaduais do SUS articular-se-ão 
com autoridades e órgãos de outras áreas estaduais, e com 
a direção nacional do SUS, para a realização e promoção 
de estudos e pesquisas interdisciplinares, a identificação 
de fatores potencialmente prejudiciais à qualidade de vida 
e a avaliação de resultados de interesse para a saúde. 
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Para os efeitos do Regulamentado através do código Sanitário 
do Estado, assinale a alternativa incorreta para o que se 
considera autoridade sanitária: 
 
A) Secretario de Saúde do Estado e gestor do SUS-PE. 
B) Secretario Adjunto de Saúde do Estado. 
C) Inspetores Sanitários. 
D) Agente Comunitário de Saúde-ACS. 
E) Agentes Sanitários. 
 
 
 
A participação da comunidade é um dos princípios do SUS e 
está definida na Lei Federal 8.080. Isto significa que a 
população tem o direito de interferir na definição das políticas 
e programas de saúde de sua localidade e fiscalizar o seu 
cumprimento. A Lei Federal 8.142 criou duas instâncias para a 
participação da comunidade que são:  

 
A) Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde 
B) Conferencia de Saúde e Conselhos Administrativos 
C) Conferencias de Saúde e Grupos de Convivência  
D) Grupos de convivência e Conselhos de Saúde 
E) Fóruns permanentes de participação popular e Conselhos 

Gestores. 
 
 
 
Com relação às atribuições/ perfil do Agente Sanitário, 
assinale a alternativa correta: 

 
A) Normaliza procedimentos relativos à fiscalização 

sanitária. 
B) Deve ter 3º. Grau completo. 
C) Preencher e assina os autos de infração, intimação, 

apreensão, inutilização, coleta de amostras e multa 
decorrentes da fiscalização. 

D) Deve ter 2o. grau (Ensino Médio) completo  
E) Fiscalizar indústrias de alimentos, bares, restaurantes, 

padarias, lanchonetes, engarrafadora de água mineral, 
hotéis, motéis, pousadas, albergues, casas de repouso, 
dedetizadoras, sistema de abastecimento público de água, 
fabricas de gelo, limpadoras de fossas, comercio de água 
natural, mercado públicos, feiras livres, ambulantes e 
criatórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Com relação às normas estabelecidas para o controle a que 
estão sujeitos os serviços de abastecimento de água, assinale a 
alternativa incorreta: 

 
A) Os prédios deverão ser abastecidos diretamente da rede 

pública, quando houver, sendo obrigatória a existência de 
reservatório, no caso de o abastecimento público não 
assegurar absoluta continuidade no fornecimento de água. 

B) Será obrigatória a construção de reservatórios em toda 
edificação com mais de quatro pavimentos e em escolas, 
internatos, hotéis, motéis, pensões, quartéis, hospitais, 
casas de saúde e estabelecimentos similares. 

C) A capacidade total dos reservatórios será equivalente, no 
mínimo, às necessidades do consumo diário do prédio: 

D) A estimativa do consumo deverá atender as exigências da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

E) Não será permitida a interconexão de tubulações ligadas 
diretamente ao sistema de abastecimento público, com 
outras tubulações que contenham água não potável, ou 
proveniente de outras fontes de abastecimento. 

 
 
 

Considerando as recomendações para os reservatórios de água 
a serem observadas nos sistemas de abastecimento, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Os reservatórios terão a superfície lisa, impermeável e 

resistente; não deverão ser revestidos de material que 
possa prejudicar a qualidade da água e serão providos de 
tampa. 

B) Cobertura apropriada e mantida livre, torneira de boia na 
entrada da tubulação de alimentação; 

C) Extravasar com diâmetro que ultrapasse o da tubulação de 
alimentação, protegido com tela, devendo desaguar em 
ponto perfeitamente visível e não nas calhas ou 
condutores de telhados; 

D) Canalização de limpeza funcionando por gravidade, ou 
por meio de elevação mecânica no caso de reservatórios 
inferiores. 

E) Limpeza obrigatória, sempre que solicitada pelo órgão 
sanitário, de acordo com técnica recomendada pela 
autoridade sanitária. 
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Considerando as condições que devem ser observadas na 
utilização de água de poços, quando não houver rede de 
distribuição de água ou quando o abastecimento público for 
reconhecidamente irregular ou precário, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) Serem convenientemente afastados de focos de 
contaminação. 

B) Terem paredes estanques no trecho em que possa haver 
infiltração de águas de superfície. 

C) Terem as bordas superiores, no mínimo, 25 cm (vinte e 
cinco centímetros) acima da superfície do solo. 

D) Serem cobertos e terem a abertura protegida contra a 
entrada de água de superfície, insetos e substâncias 
estranhas. 

E) Serem munidos de bombas. 
 

 
 
Considerando que toda edificação terá um conjunto de 
canalizações e aparelhos sanitários que constituirá a instalação 
predial de esgotos sanitários destinada a coletar e a afastar 
todos os despejos domésticos ou industriais e, que, todos os 
prédios situados em logradouros dotados de coletor de esgoto 
sanitário, deverão ser ligados ao referido coletor, assinale a 
alternativa correta para o que será permitido na rede coletora 
de esgoto sanitário: 

 

A) Lançamento de gases tóxicos ou substâncias capazes de 
produzi-los desde que tomado os devidos cuidados. 

B) Lançamento de substâncias inflamáveis ou que produzam 
gases inflamáveis de acordo com as especificações de 
cada produto. 

C) Lançamento de resíduos ou materiais capazes de causar 
obstruções, incrustações ou danos às instalações de 
coleta, transporte e tratamento sem prévia autorização. 

D) Lançamento de substâncias que possam interferir nos 
processos de tratamento. 

E) Quando a instalação predial ou qualquer dispositivo de 
esgoto não puder ter seus despejos conduzidos por 
gravidade para um coletor público deverão ser instalados 
caixa coletora e dispositivo de recalque. 

 

 
 
Para atendimento às exigências regulamentadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas na utilização de 
fossa séptica, deverão ser observadas todas as seguintes 
condições, exceto: 

 

A) Receber todos os despejos domésticos ou qualquer outro 
despejo de características semelhantes. 

B) Não receber águas pluviais nem resíduos industriais que 
possam prejudicar as condições de funcionamento. 

C) Ter capacidade adequada ao número de pessoas a que 
servir, com dimensionamento mínimo para a utilização de 
3 (três) pessoas. 

D) Ter facilidade de acesso, em vista da necessidade 
periódica de remoção do lodo digerido. 

E) Não ser localizada no interior das edificações e, sim, em 
áreas livres do terreno. 

 
 
 
Com relação às atividades do Agente Sanitário frente a 
diversas situações da área de abrangência das suas ações, 
assinale F (falsa) e V (verdadeira) para cada uma das 
afirmativas. 

 
(    ) As instalações de estábulos, cocheiras, granjas e 

estabelecimentos congêneres, deverão ficar a distância 
mínima de 125 m (cento e vinte cinco metros) dos limites 
de terrenos vizinhos e das faixas de domínio das estradas. 

(    ) Os estabelecimentos assistenciais de saúde, públicos e 
privados são obrigados a apresentar, em local acessível 
aos interessados, quadro com o nome dos integrantes do 
seu corpo clinico. 

(    ) Os estabelecimentos que exerçam atividades de interesse 
à Saúde só poderão funcionar com licença de 
funcionamento expedida pelo órgão sanitário competente 
que deverá ser renovada anualmente, observadas as 
determinações da Secretaria da Fazenda, no que se refere 
ao ano fiscal. 

(    ) Compete aos gestores municipais a apreensão e o 
sacrifício de qualquer animal, independentemente do seu 
estado de saúde, tendo em vista o controle das zoonoses e 
a proteção da saúde da coletividade.  

(    ) O processo sanitário instaurado pelo servidor atuante, 
após regularmente instruído deve, imediatamente, ser 
encaminhado ao setor jurídico, para as providências de 
praxe e emissão de parecer conclusivo. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 

 
A) F, F, F, V, V 
B) V, F, V, F, F 
C) F, V, V, V, F 
D) V, F, F, F, V 
E) F, F, V, V, V 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta para os instrumentos que dão 
base às atividades dos agentes públicos no desenvolvimento 
das ações de Vigilância Sanitária: 
 
A) Legislação Sanitária e Correlata. 
B) Poder de Polícia. 
C) Conhecimento técnico – Cientifico. 
D) Poder Policial. 
E) Inspeção Sanitária. 
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