
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Quanto ao gênero, podemos afirmar:

I- Há dois gêneros em português.

II- O feminino deriva do radical masculino, 
mediante a substituição ou acréscimo de 
desinências.

III- A forma do feminino pode ser completa-
mente diversa da do masculino, ou seja, 
proveniente de um radical distinto.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente as informações I e II estão corre-
tas.

D) Somente as informações II e III estão cor-
retas.

E) Todas as informações estão corretas.

2 Denominam-se EPICENOS os nomes de ani-
mais que possuem um só gênero gramatical 
para designar um e outro sexo. Assinale a 
questão em que todos os nomes são epicenos: 

A) Elefante, baleia, gente, píton.

B) Borboleta, rouxinol, mosca, águia.

C) Elefante, rouxinol, tigre, verdugo.

D) Cobra, baleia, criatura, crocodilo.

E) Gavião, cachorro, píton, elefante.

3 Assinale as correlações corretas entre os 
substantivos pátrios portugueses e os adje-
tivos gentílicos correspondentes:

A) Alentejo= alentejano, Douro= douriense, 
Beira= beirona.

B) Trás-os-Montes= trasmontano, Ribatejo= 
ribatejano, Minho= minhoto.

C) Trás-os-Montes= transmontano, Alentejo= 
tejano, Algarve= algario.

D) Alentejo= alantejano, Douro= douriense, 
Estremadura= estremenho.

E) Douro= duriense, Trás-os-Montes= trans-
montando, Algarve= algario.

4 Quanto aos pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, é correto afirmar res-
pectivamente:

A) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

B) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam as pessoas gramaticais, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

C) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam o que delas se aproxima ou se dis-
tancia no espaço e no tempo, denotam as 
pessoas gramaticais.

D) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo, denotam o que lhes 
cabe ou pertence.

E) Denotam o que delas se aproxima ou se 
distancia no espaço e no tempo, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam as 
pessoas gramaticais.

5 Assinale a alternativa em que o pronome de-
monstrativo está em sua função anafórica:

A) Não sei o que fazer com isto.

B) O mal foi este: minha menina não sai de 
casa.

C) Acontecia coisas lindas naquele lugar.

D) Bons dias, meu comandante.

E) As meninas bebiam seus chás.

6 O pronome relativo pode:

A) Chamar a atenção para aquilo que disse-
mos ou que vamos dizer e para designar 
um hábito.

B) Aludir, a termos já mencionados, com pro-
nome relativo aquele ou este.

C) Apresentar forma variável e invariável.

D) Substituir um verbo.

E) Apresentar a forma a gente ou nós.

7 Entre os pronomes interrogativos que empre-
gamos para formular uma pergunta direta ou 
indireta, assinale os pronomes interrogativos 
que estão estreitamente ligados aos prono-
mes indefinidos:

A) Que, quem, qual, quantos.

B) Onde, aonde, me, lhe.

C) Quando, onde, aonde, tendo.

D) Estes, esses, aqueles, aquelas.

E) Tudo, toda, todos, todas.

8 Quanto ao tempo verbal é correto afirmar:

A) Tempo é a variação que indica a atitude 



da pessoa que fala em relação ao fato que 
enuncia.

B) Como em outras palavras o verbo não ad-
mite a variação singular e plural.

C) Os três tempos naturais são o presente, o 
pretérito e o futuro.

D) O presente é divisível, mas o pretérito e o 
futuro não se subdividem.

E) Os tempos verbais são chamados como 
subjuntivo, indicativo e imperativo.

9 Em qual oração a seguir a voz do verbo ex-
prime-se na forma passiva:

A) Pedro foi ferido por João.

B) João machucou o Pedro.

C) Não sinto o cheiro das flores.

D) João tentou subir os degraus.

E) As flores repeliam a todos daqui.

10 Quanto a flexão do verbo, podemos afirmar:

A) O verbo pode ser regular e irregular so-
mente.

B) Os regulares não se flexionam.

C) Os verbos irregulares são aqueles que apre-
sentam um tipo comum para seguir como 
modelo. Exemplo o verbo cantar, ver e sorrir.

D) Os verbos regulares flexionam-se de acor-
do com o paradigma, modelo que repre-
senta o tipo comum da conjugação.

E) São verbos regulares os que se afastam do 
paradigma de sua conjugação, como dar e 
estar.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  
é igual a:

A) 75

B) 35

C) 85

D) 55

E) 65

12 Considere a expressão . A 
forma mais reduzida dessa expressão será:

A) 3√2

B) 3√3

C) 2√3

D) 2√2
E) 3√2 + 2√3

13 A reta r passa pelos pontos (1, 2) e (3, 5). 
Qual é a equação dessa reta?

A) -3x + 2y + 1 = 0

B) 3x – 2y + 1 = 0

C) – 3x – 2y + 1 = 0

D) 3x + 2y + 1 = 0

E) 3x + 2y – 1 = 0

14 Considere a equação x2 – 5x = 0. Qual a so-
lução nos reais para x?

A) x = 0 ou x = - 5

B) x = 0

C) x = 0 ou x = 5

D) x = 5

E) Não há solução nos reais para x

15 O gráfico a seguir refere-se a uma função do 
segundo grau f:R→R. Analisando o gráfico, o 
domínio e a imagem da função são respecti-
vamente:

A) Domínio: [1, 3] e Imagem: [-1, 5]

B) Domínio: R e Imagem: [-1, 5]

C) Domínio: R e Imagem: R

D) Domínio: [0, 4] e Imagem: [-1, 5]

E) Domínio: R e Imagem: [-1, + )

16 Considere a função  Sabendo 
que seu domínio são todos os reais, qual é o 
gráfico que representa essa função:

A) Parábola côncava para cima

B) Reta decrescente

C) Parábola côncava para baixo

D) Reta constante 



E) Reta crescente

17 O conjunto verdade no campo dos reais de 
determinada inequação é estabelecido como 
S = {x ∈ R | -2 < x < -1 ou x > 1}. Nessas 
condições qual inequação satisfaz essa so-
lução?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18 No vestibular de inverno participaram 48.000 
candidatos, porém foram aprovados somente 
22.500 candidatos. Nessas condições pode-
-se afirmar que a razão entre o número de 
pessoas aprovadas em relação ao número de 
candidatos que participaram do vestibular é 
equivalente a:

A) 3/2

B) 7/22

C) 15/32

D) 19/42

E) 21/53

19 A empresa Líder fez um empréstimo a uma 
taxa de 4% ao mês pelo período de 6 meses. 
Ao término do período, o total dos juros re-
ferentes a operação foi de R$ R$ 50.000,00. 
Quanto a empresa Líder emprestou conside-
rando-se que a taxa de juros foi aplicada a 
juros simples?

A) R$ 205.444,44

B) R$ 208.333,30

C) R$ 207.777,70

D) R$ 206.666,60

E) R$ 201.990,25

20 Quando fatoramos uma expressão algébrica, 
encontramos uma forma simplificada dessa 
expressão. Nesse contexto, ao fatorar uma 
expressão algébrica temos como resultado 

(2a + 3x)2. Identifique a expressão algébrica 
que representa esse resultado:

A) 4a2 + 12ax + 9x3

B) 4a3 + 12ax + 9x2

C) 4a2 + 12ax + 9x2

D) 4a2 + 8ax + 9x2

E) 4a2 + 12ax + 3x2

CONHECIMENTOS GERAIS

21 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

22 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

23 A qual estado pertence as cidades de Gra-
mado e Canela, famosas pelas decorações 
que realizam nas festas natalinas?

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

24 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná



25 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tumblr

E) Wikipédia 

26 Qual é o intervalo de tempo (em anos) entre 
eleições municipais no Brasil?

A) 2 anos 

B) 4 anos 

C) 6 anos 

D) 8 anos

E) 1 ano 

27 Caso o Brasil venha a ser campeão na Copa 
do Mundo de Futebol em 2018, se tornará 6 
vezes campeão, o que o configuraria como um:

A) Pentacampeão 

B) Hexacampeão

C) Tetracampeão

D) Heptacampeão 

E) Campeão 

28 A bacia amazônica é a maior bacia hidrográ-
fica do mundo: cobre cerca de 6 milhões de 
km2 e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, 
o Amazonas, corta a região para desaguar 
em qual oceano lançando ao mar cerca de 
175 milhões de litros d’água a cada segundo?

A) Oceano índico

B) Oceano Pacífico

C) Oceano Atlântico

D) Oceano Glacial Antártico

E) Oceano Glacial Ártico

29 Dentro do sistema presidencialista adota-
do pelo Brasil temos, atualmente, a divisão 
constitucional dos poderes em:

A) Executivo, Legislativo e Judiciário.

B) Câmara, Senado, Congresso e Presidência 
da República

C) Federal, Estadual e Municipal.

D) Executivo, Legislativo, Judiciário e Modera-
dor.

E) Câmara, Senado e Presidência da Repú-
blica.

30 Considerado o maior desastre socioambien-
tal brasileiro, o rompimento da barragem de 
Fundão atingiu principalmente a cidade de: 

A) Ouro Preto – MG

B) Belo Horizonte – MG

C) Mariana – MG

D) Uberlândia – MG

E) Curvelo – MG

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31 Entende-se por VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
segundo a Lei 8080 de 19 de Setembro de 
1990: 

A) Conjunto de ações, coordenadas pela AN-
VISA (Agencia Nacional de Vigilância Sani-
tária), com o objetivo de fiscalizar e orientar 
o controle de bens e serviços que, direta ou 
indiretamente se relacionam com a saúde 
da população, compreendidas as etapas 
e processos da produção ao consumo de 
produtos. 

B) Ações realizadas em diversos setores da 
sociedade, por equipe multiprofissional, 
vinculada a ANVISA (Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária), com objetivo de 
fiscalizar, prevenir e diminuir riscos à saúde 
da população e intervir na produção e cir-
culação de bens e serviços. 

C) Departamento integrante das Secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde, subordina-
do à ANVISA (Agencia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), responsável pela fiscalização 
e controle da produção de bens de consu-
mo e prestação de serviços de interesse da 
saúde.

D)  Conjunto de ações, capaz de eliminar, di-
minuir ou prevenir riscos a saúde e de in-
tervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circula-
ção de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo.



E)  Departamento integrante das Secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde, subordina-
do à ANVISA (Agencia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), responsável pela fiscalização 
e liberação de alvará de funcionamento dos 
estabelecimentos destinados a produção e 
circulação de bens de consumo e prestação 
de serviços de interesse da saúde. 

32 Sobre os riscos biológicos assinale a alterna-
tiva correta. 

A) Consideram-se agentes biológicos, apenas 
os microrganismos geneticamente modifi-
cados, os parasitas, as toxinas e os príons.

B) Os agentes biológicos são classificados 
pelas classes de riscos 1, 2, 3, 4 e 5.

C)  A classe de risco 3 = Risco individual mo-
derado para o trabalhador com baixa disse-
minação para a coletividade. 

D) Os quartos ou enfermarias destinadas ao 
isolamento de pacientes portadores de 
doenças infectocontagiosas devem conter 
lavatório em seu interior.

E) A CAT (Comunicação de Acidente de Tra-
balho) deverá ser emitida juntamente com 
os formulários de afastamento do trabalha-
dor, sendo opcional sua emissão nos casos 
de acidentes leves que dispensam o afas-
tamento. 

33 O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais) deve ser reavaliado:

Assinale a alternativa incorreta:

A) A cada 2 anos.

B) 01 (uma) vez ao ano.

C) Sempre que se produza uma mudança nas 
condições de trabalho, que possa alterar a 
exposição aos agentes biológicos.

D) Quando a análise dos acidentes e inciden-
tes assim determinar.

E) A cada 3 anos.

34 Assinale a alternativa correta sobre radia-
ção ionizante no local de trabalho, segundo 
a NR-32. 

A) É facultativo manter no local de trabalho o 
PPR (Plano de Proteção Radiológica).

B) O registro do trabalhador da instalação ra-
diológica deve ser atualizado e conserva-
do por um período de ate 30 (trinta) anos a 
partir do início da sua ocupação.

C) Toda instalação radiativa deve obrigatoria-
mente dispor de monitoração de área e op-
cionalmente a monitoração individual.

D)  O serviço de proteção radiológica deve es-
tar diretamente subordinado a ANVISA.

E)  Cabe ao empregador implementar medi-
das de proteção coletiva relacionadas aos 
riscos radiológicos.

35 O Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação estabelece 
procedimentos a fim de garantir as condições 
higiênico-sanitárias do alimento preparado. 
Assim, analise as afirmativas abaixo e assi-
nale a alternativa correta. 

A) Antissepsia é a ação de redução de mi-
croorganismos, com o uso de agentes quí-
micos, em nível que não comprometa a 
qualidade higiênico-sanitária do alimento. 

B) Limpeza é a operação de redução de mi-
croorganismo que compreende 2 (duas) 
etapas a desinfecção e antissepsia.

C) Higienização e operação de remoção de 
substâncias minerais ou orgânicas indese-
jadas como, terra, poeira, gorduras e ou-
tras sujidades.

D) O manipulador de alimentos é qualquer 
pessoa do serviço de alimentação que en-
tra em contato com o alimento direta ou in-
diretamente.

E) As opções “B e C” estão corretas. 

36 Na preparação de alimentos é correto afir-
mar: 

A) Os produtos perecíveis não devem ser ex-
postos à temperatura ambiente em hipóte-
se alguma. 

B) O tratamento térmico deve garantir que to-
das as partes do alimento atinjam a tempe-
ratura mínima de 70ºC (setenta graus Cel-
sius). Temperaturas inferiores podem ser 
usadas no tratamento térmico, desde que, 
as combinações de tempo e temperatura 
sejam suficientes para assegurar a qualida-
de higiênico-sanitária dos alimentos. 

C) A eficácia do tratamento térmico dos ali-
mentos é avaliada pela mudança na textura 
e/ou condição de cozido ou cru.

D) As matérias primas e os ingredientes, que 
não forem utilizados, na sua totalidade, 
deve ser mantido em sua embalagem ori-
ginal contendo a designação do produto 
e data de validade, não sendo permitido 
acondiciona-lo em outra embalagem. 



E) Os óleos e gorduras utilizados devem ser 
aquecidos a temperatura superior a 180ºC 
(cento e oitenta graus Celsius), com limite 
de até 200ºC, sendo substituído imediata-
mente sempre que houver alteração das 
características físico-químico ou sensoriais 
como: aroma e sabor, formação de espuma 
e fumaça. 

37 Empresa legalmente instituída dispõe de do-
cumentos que devem estar disponíveis para 
consulta dos funcionários e autoridades sa-
nitárias. Dentre estes documentos há o POP, 
sigla que significa abreviatura de: 

A) Protocolos Operacionais de Produtos.

B) Protocolos Organizacionais Públicos.

C) Procedimentos Operacionais Públicos. 

D) Protocolos Organizacionais Padronizados.

E) Procedimentos Operacionais Padroniza-
dos. 

38 O resíduo infectante, dos serviços de saúde, 
deve receber cuidados especiais nas fases 
de segregação, acondicionamento, coleta, 
tratamento e destino final. Para este tipo de 
resíduo, o trabalhador da sala de vacinação 
deve: 

A) Acondicionar em caixas coletoras de ma-
terial perfurocortante os frascos vazios de 
imunobiológicos, assim como aqueles que 
devem ser descartados por perda física e/
ou técnica, além dos outros resíduos per-
furantes e infectantes (seringas e agulhas 
usadas). 

B) Observar a capacidade de armazenamento 
da caixa coletora, definida pelo fabricante, 
independentemente do número de dias tra-
balhados. 

C) Acondicionar as caixas coletoras em saco 
branco leitoso. 

D) Encaminhar o saco com as caixas coleto-
ras para a Central de Material e Esteriliza-
ção (CME), na própria unidade de saúde 
ou em outro serviço de referência, confor-
me estabelece a Resolução nº 358/2005 do 
Conama, a fim de que os resíduos sejam 
inativados. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

39 Os imunobiológicos, disponibilizados no 
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, 
são termolábeis e fotossensíveis, necessi-
tam de armazenamento adequado para que 
suas características imunogênicas sejam 
mantidas. Assim, na falta de energia ou mau 
funcionamento do equipamento de refrigera-
ção a orientação correta à equipe de vacina-
ção é:

A) Solicitar imediatamente a troca do mesmo.

B) Controlar abertura do refrigerador e comu-
nicar a vigilância quando o termômetro ul-
trapassar 8ºC (graus célsius). 

C) Comunicar a direção da unidade e trans-
ferir os imunobiológicos para outro equipa-
mento (refrigerador ou caixa térmica) com 
a temperatura recomendada (entre 2ºC e 
8ºC graus célsius). 

D) Suspender a vacinação e desprezar as va-
cinas quando o termômetro ultrapassar 8ºC 
(graus célsius). 

E) Manter o serviço, apenas com os imunobio-
lógicos que não sofrem com a alteração de 
temperatura. 

40 No Plano de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde (PGRSS) os resíduos 
são assim definidos:

A) Resíduos originários de atividades exerci-
das por estabelecimentos diversos que, por 
suas características, necessitam de trata-
mento prévio para a disposição final. 

B) Dejetos originários de ações ou procedi-
mentos realizados nos serviços de saúde, 
que exigem tratamento prévio para o des-
carte final. 

C) Resíduo resultante de atividades exercidas 
por estabelecimento gerador que, por suas 
características, necessitam de processos 
diferenciados no manejo, exigindo ou não 
tratamento prévio para a disposição final. 

D) Excrementos resultantes de atividades 
exercidas por estabelecimentos diversos 
que, por suas características, necessitam 
de tratamento prévio para a disposição fi-
nal. 

E) Dejetos resultantes de atividades exerci-
das por estabelecimentos diversos que, por 
suas características, necessitam de pro-
cessos diferenciados no manejo, exigindo 
ou não tratamento prévio para a disposição 
final.


