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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP 

FISCAL SANITÁRIO  

 
   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas)  horas do início das 

provas. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque.  

 

Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP-FISCAL SANITÁRIO.  

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 

 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o poema a seguir e responda de 1 a 4. 
 

José  

Carlos Drummond de Andrade 

 

E agora, José?  

A festa acabou, 

a luz apagou, 

o povo sumiu, 

a noite esfriou, 

e agora, José? 

e agora, você? 

você que é sem nome, 

que zomba dos outros, 

você que faz versos, 

que ama, protesta? 

e agora, José? 

 

Está sem mulher, 

está sem discurso, 

está sem carinho, 

já não pode beber, 

já não pode fumar, 

cuspir já não pode, 

a noite esfriou, 

o dia não veio, 

o bonde não veio, 

o riso não veio, 

não veio a utopia 

e tudo acabou 

e tudo fugiu 

e tudo mofou, 

e agora, José? 

 

E agora, José? 

Sua doce palavra, 

seu instante de febre, 

sua gula e jejum, 

sua biblioteca, 

sua lavra de ouro, 

seu terno de vidro, 

sua incoerência, 

seu ódio — e agora? 

 

Com a chave na mão 

quer abrir a porta, 

não existe porta; 

quer morrer no mar, 

mas o mar secou; 

quer ir para Minas, 

Minas não há mais. 

José, e agora? 

 

Se você gritasse, 

se você gemesse, 

se você tocasse 

a valsa vienense, 

se você dormisse, 

se você cansasse, 

se você morresse... 

Mas você não morre, 

você é duro, José! 

 

Sozinho no escuro 

qual bicho-do-mato, 

sem teogonia, 

sem parede nua 

para se encostar, 

sem cavalo preto 

que fuja a galope, 

você marcha, José! 

José, para onde? 

1) Assinale a alternativa que corresponde à uma das 
interpretações possíveis do poema José de Carlos 
Drummond de Andrade:  
a) O poema traz uma fase de solidão e de nenhuma 
felicidade, mostra a falta de opção, como se durante o 
poema assim como na vida os momentos fossem se 
degradando, primeira a festa acabou, algo simples, depois 
é a luz, o povo, a noite e por fim, volta ao que sobrou, o 
referido “josé”.  
b) O poema critica a humanidade que vive de forma 
egoísta e quando chega a velhice está sozinho, cheio de 
angustia, na segunda estrofe podemos ver claramente 
isso, pois já se inicia com “sem mulher, sem discurso, sem 
carinho”.  
c)  O poema traz a angustia do eu-lírico perdido, em um 
momento da vida que não encontra a felicidade e 
mansidão, apesar de tentar, na quarta estrofe 
conseguimos notar claramente isso, “ Com a chave na 
mão/quer abrir a porta,/não existe porta;/quer morrer no 
mar,” é como se não encontrasse saída para todo esse 
caos que se encontra. 
d) O poema traz a dureza de sentimentos do eu-lírico, 
como mostra nos versos “ Mas você não morre,/ você é 
duro, José!”. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Observe a quinta estrofe: “Se você gritasse,/ se 
você gemesse,/se você tocasse/ a valsa vienense,/ se 
você dormisse,/ se você cansasse,/ se você 
morresse.../ Mas você não morre,/ você é duro, José!” 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a construção 
de sentido e a linguagem.  
a) Os verbos estão no pretérito imperfeito construído um 
sentido de ação acabada, ou seja José fez todas essas 
ações e não obteve nenhum resultado positivo.  
b) Os verbos estão no pretérito imperfeito do subjuntivo 
dessa forma constrói o evento de ações hipotéticas como 
uma tentativa de escapar, mas essa expectativa criada 
com o tempo verbal em questão é interrompida pelos dois 
últimos versos. 
c) Os verbos estão no imperativo demonstra esse abismo 
entre o querer e o fazer, pois é colocado como ações 
hipotética cujo José não pode concretizar por motivos 
maiores, o qual o eu lírico afirma no ultimo verso “você é 
duro, José!” 
d)  Os verbos estão no futuro do pretérito dessa forma 
constrói o evento de ações hipotéticas como uma tentativa 
de escapar, mas essa expectativa criada com o tempo 
verbal em questão é interrompida pelos dois últimos 
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versos, dessa forma constrói o evento de ações 
hipotéticas como uma tentativa de escapar, mas essa 
expectativa criada com o tempo verbal em questão é 
interrompida pelos dois últimos versos. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Assinale a alternativa que represente uma sinonímia 
de palavra grifada de acordo com sentido do poema: 
“Sozinho no escuro/ qual bicho-do-mato,/ sem 
teogonia,/ sem parede nua.” 
a) Crença.  
b) Coragem.  
c) Esperança.  
d) Contentamento.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Volte ao texto, observe a segunda estrofe, assinale 
a figura de linguagem utilizada nesse trecho grifado.  
a) Hipérbole.  
b) Anáfora.  
c) Aliteração.  
d) Catáfora.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 

5) Leia a tirinha:  

 
Sobre o neologismo criado por Calvin 
“Sobremesariano”, assinale a alternativa CORRETA 
acerca da formação dessa palavra no contexto da 
tirinha.  
a) De acordo com o contexto é formada por sufixação, 
pois o personagem adiciona o  sufixo  “ riano” assim como 
“ vegetariano”.  
b) De acordo com o contexto é formada por prefixação, 
pois o personagem acrescenta “ riano”.  
c) De acordo com o contexto é formada por parassíntese, 
pois o personagem adiciona o “ sobre” mesa é radical e o “ 
riano”, assim ele forma o neologismo.  
d) De acordo com o contexto a palavra é formada por 
aglutinação, é a junção de duas palavras que recebe um 
novo sentido.  
e) Nenhuma das alternativas. 
  
Leia o poema e responda as questões 6 e 7. 

 

O Eco- Cecília Meireles 
O menino pergunta ao eco 

Onde é que ele se esconde. 
Mas o eco só responde: Onde? Onde? 

O menino também lhe pede: 
Eco, vem passear comigo! 

Mas não sabe se o eco é amigo 
ou inimigo. 

 
Pois só lhe ouve dizer: Migo! 

 
6) Assinale a alternativa CORRETA sobre a formação 
das seguintes palavras no contexto do poema da 
Cecília Meireles: esconde, inimigo. 
a) No contexto a palavra esconde e inimigo são formadas 
por prefixação, pois as raízes são respectivamente onde e 
migo.  
b) No contexto a palavra, esconde e inimigo são formadas 
por sufixação, pois as raízes são esc e ini.  
c) As palavras apresentadas são primitivas de acordo com 
o contexto.   
d) No contexto a palavra esconde e inimigp são formações 
parassintéticas, é adicionado “es” e “de”, já em inimigo é 
adicionado o “in” e o “go” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Assinale a alternativa que contenha um vocativo.  
a) “O menino perguntou ao eco.” 
b) ”Eco, vem passear comigo.” 
c) “Mas não sabe se o eco é amigo” 
d) “O menino também lhe pede” 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
8)  Acerca do uso da virgula, observe as alternativas e 
assinale aquela que em seu sentido NÃO apresenta 
negação.  
a) Nunca iremos alcançar! 
b) Não, iremos alcançar! 
c) Não conseguiremos alcançar! 
d) Talvez iremos alcançar.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Leia a oração apresentada e faça analise 
morfossintática corretamente.  
 Houve muito barulho.  
I) A oração apresentada anteriormente é sem sujeito.  
II)  A oração apresentada anteriormente tem um sujeito 
oculto.  
III) Na oração apresentada, “barulho” exerce a função 
de objeto direto.  
IV) Na oração apresentada, “houve” é um verbo 
transitivo. 
 Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas  II, III e IV.  
b) Apenas I, III e IV.  
c) Apenas II e IV.  
d) Apenas III e IV.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
tritongo em nenhuma das palavras da oração.  
a) Nós aguentamos firme para sobreviver na selva.  
b) O investigador averiguou o caso com muito atenção.  
c) Seria impossível viver naquele saguão, estava sujo 
como um chiqueiro! 
d) Guaira é uma cidade com muitos habitantes.  
e) Nenhuma das alternativas.  

 
MATEMÁTICA 

11) Com base nos quadrantes do plano cartesiano os 
números podem ser positivos ou negativos, com isso 
assinale a alternativa INCORRETA. 
a) 1.º quadrante: os números sempre serão positivos: x > 
0 e y > 0 
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b) 2.º quadrante: os números são negativos ou positivos: x 
< 0 e y < 0 
c) 3.º quadrante: os números são sempre negativos: x < 0 
e y < 0 
d) 4.º quadrante: os números podem ser positivos ou 
negativos: x > 0 e y < 0 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Em qual quadrantes estão localizados os pontos  
( -2, -5). 
a) 1.º quadrante. 
b) 2.º quadrante. 
c) 3.º quadrante. 
d) 4º quadrante. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 

13) Função polinomial do 2° grau é a função         
tal que  ( )            com              e        
Sendo assim assinale a alternativa CORRETA em 
relação a essa função: 

a) A parábola  ( )            intercepta o eixo y  
quando       

b) A parábola  ( )            intercepta o eixo   
quando  ( )    

c)       existem duas raízes reais e distintas (       ) 
d)  A parábola  ( )            não intercepta o eixo x 
e y quando  ( )   0 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Assinale a alternativa CORRETA que representa o 
domínio da função. 

a) D= {      |                 
b) D= {      |          
c) D= {      |               
d) D= {      |              
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Na Figura abaixo está representado o gráfico de 
um polinômio de grau 1. Com base nesse gráfico, qual 
equação representa o mesmo. 

 
a)        
b)        

c)         

d)        
e) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS  

16) Leia o trecho da notícia abaixo  e analise as afirmativas :     
Febre amarela: Brasil tem 409 mortes e 1261 casos confirmados 
Dados são do período entre julho de 2017 e 8 de maio de 2018. 
Outros 1301 casos estão em investigação, diz o Ministério da 
Saúde. 
Entre julho de 2017 e 8 de maio de 2018, o Brasil registrou 
409 mortes por febre amarela, informa o último boletim 
epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. No 
boletim anterior, que contabilizou dados até o 2 de maio, o 
país registrava 394 mortes. Em todo o período, a pasta 
confirmou 1261 infecções. Abaixo, acompanhe a evolução 
dos casos em 2018: 

 
Fonte: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/febre-amarela-
brasil-tem-409-mortes-e-1261-casos-confirmados.ghtml 

 
I- Podemos perceber que os maiores casos 
confirmados da doença foi em 17/04 e 2/5 
II- Nota se  que em 20/03 passam de 1000 os casos da 
doença febre a amarela  
III- Em 9/01 e 16/1 não houve aumento no número de 
casos da doença. 
IV-  Os casos registrados em 24/1 são menores que 
250 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e IV. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e IV. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17)  Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
“A Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo – Sabesp encerrou o primeiro trimestre com 
lucro líquido de R$ 580,4 milhões, valor que 
representa queda de _____ante o resultado de R$ 
674,4 milhões do mesmo período do ano passado.” 
FONTE:https://istoe.com.br/sabesp-tem-queda-de-139-no- 
lucro-liquido-do-1o-trimestre-para-r-5804-milhoes/ 

 
a) 13, 9 % 
b) 14, 7 % 
c) 9, 6 % 
d) 15, 8 % 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Leia o trecho da notícia abaixo e complete a 
lacuna:  
Após 6 meses, nova lei trabalhista traz mudanças, mas ainda 
enfrenta resistência; veja as consequências 
Números mostram que pontos específicos da reforma já são 
realidade, enquanto questões mais polêmicas 'travaram' 
acordos e são questionadas na Justiça. 

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

0 1 2 3 4 5

Gráfico de um polinômio de 

grau 1 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-registra-394-mortes-e-1257-casos-de-febre-amarela-diz-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-registra-394-mortes-e-1257-casos-de-febre-amarela-diz-ministerio-da-saude.ghtml
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Seis meses após sua criação, a reforma trabalhista saiu do 
papel e vem mudando aos poucos a dinâmica das relações 
entre patrão e empregado. Contudo, ela ainda esbarra em 
forte resistência por parte de sindicatos e insegurança 
jurídica nos tribunais. A nova lei trabalhista entrou em vigor 
em ____________________. 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-6-meses-
nova-lei-trabalhista-traz-mudancas-mas-ainda-enfrenta-
resistencia-veja-as-consequencias.ghtml 

 

a) 11 de novembro de 2017 
b) 8 de julho de 2017 
c) 9 de agosto de 2017 
d) 10 de outubro de 2017 
e) Nenhuma das alternativas  
 
19) Leia a notícia abaixo complete a lacuna :  

“Postos de saúde em todo o país funcionaram 
no dia _________  para o chamado Dia D de 
mobilização contra a gripe. Devem ser imunizados 
idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 
anos incompletos, trabalhadores da saúde, 
professores das redes pública e privada, povos 
indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o 
parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários 
do sistema prisional. 

Pessoas com doenças crônicas e outras 
condições clínicas especiais também devem ser 
imunizadas. Neste caso, é preciso apresentar uma 
prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes 
cadastrados em programas de controle de doenças 
crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem 
procurar os postos em que estão registrados para 
receber a dose, sem necessidade de prescrição 
médica. 

A imunização começou no dia 23 de abril e vai 
até 1º de junho. A expectativa do Ministério da Saúde é 
vacinar 54,4 milhões de pessoas que integram os 
grupos prioritários. Durante a campanha, serão 
distribuídas cerca de 60 milhões de doses que, este 
ano, protegem contra três vírus do tipo influenza, 
incluindo o H1N1 e o H3N2” 
Fonte: https://istoe.com.br/dia-d-de-vacinacao-contra-
a-gripe-sera-neste-sabado-em-todo-o-pais/. 
 
a) 12 de maio de 2018 
b) 05 de janeiro de 2018 
c) 14 de abril de 2018 
d) 11 de março de 2018 
e) Nenhuma das alternativas  
 
20) Leia o trecho a seguir e complete a lacuna :  
“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em 
_____________no caso do triplex em Guarujá (SP) no dia 24 
de janeiro de 2018. Na ocasião, a 8ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) aumentou a pena 
para 12 anos e 1 mês de prisão – pelos crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro - com início em regime fechado.” 
Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/entenda-a-
condenacao-de-lula-no-caso-do-triplex.ghtml 
 
a) Primeira instância 
b) Terceira instância 
c) Segunda instância 
d) Quinta instância 
e) Nenhuma das alternativas  
 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO 

 
21) A febre amarela é uma doença infecciosa que tem 
causado preocupação em diversos estados brasileiro. 
Sobre a febre amarela, é CORRETO afirmar que: 
a) Macacos são os principais transmissores dessa doença, 
sendo os locais próximos de áreas florestados mais 
perigosos para transmissão. 
b) A febre amarela, assim como a dengue e o tétano, tem 
como vetor o mosquito Aedes aegypti. 
c) A febre amarela é causa por um vírus do gênero 
Flavivirus, tendo como vetores os mosquitos Haemagogus 
(silvestre) e Aedes aegypti  (urbano), na qual os homens e 
os demais primatas são hospedeiros definitivos.  
d) A vacina da febre amarela é indicada para todas as 
pessoas, principalmente gestantes, imunodeprimidos e 
crianças pequenas. 
e) A febre amarela é causa por uma bactéria, sendo seu 
contágio através da saliva de pessoas contaminadas. 
 
22) A água é um dos principais elementos 
constituintes do corpo dos seres vivos. Sobre a água, 
marque a alternativa que NÃO corresponde à uma 
função hídrica no corpo dos seres vivos. 
a) Solvente de solutos corporais 
b) Transporte de substâncias 
c) Lubrificante para as articulações. 
d) Energética 
e) Regulação térmica 
 
23) Para manutenção e preservação do meio ambiente 
é fundamental o descarte correto do lixo, 
encaminhando-o sempre que possível para 
reciclagem. Sobre o problema do lixo nas grandes 
cidades e sobre os processos de reciclagem, marque 
a alternativa INCORRETA.  
a) De acordo com a resolução da diretoria colegiada, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA - RDC 
Nº 306, os resíduos de serviços de saúde devem passar 
por segregação, acondicionamento, identificação, 
transporte interno, armazenamento temporário e 
tratamento, ante do descarte final.  
b) Para coleta seletiva são adotadas cores para separação 
prévia do material reciclável, sendo que a cor vermelha 
indica o descarte de vidros enquanto o azul o descarte de 
papel.  
c) O lixo orgânico descartado incorretamente pode 
contaminar os corpos aquáticos, o lençol freático e 
disseminar doenças bacterianas.  
d) No Brasil podem ser encontrados ao menos três tipos 
de destinação para o lixo urbano, sendo eles: O lixão, o 
aterro sanitário e a incineração, sendo que os aterros 
sanitários, quando em locais adequados, são os menos 
prejudiciais para o meio ambiente. 
e) Para o descarte de resíduos de serviços de saúde, o 
lixo deve ser previamente preparado, obedecendo aos 
critérios técnicos de operação, com licenciamento 
ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 
nº.237/97.  
 
24) As infecções humanas podem ser causadas por 
diferentes agentes patológicos. Leptospirose, malária, 
caxumba e hanseníase são doenças causadas, 
respectivamente, por:  
 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/entenda-a-condenacao-de-lula-no-caso-do-triplex.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/entenda-a-condenacao-de-lula-no-caso-do-triplex.ghtml
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 a)vírus, bactéria, vírus e protozoário. 
 b)protozoário, fungo, vírus e bactéria. 
 c)bactéria, vírus, vírus e bactéria. 
 d)bactéria, protozoário, vírus e bactéria. 
 e) protozoário, bactéria, protozoário e bactéria. 
 
25) Sobre os vírus, marque a alternativa CORRETA. 
 
a) São seres vivos unicelulares, muito simples e 
pequenos, parasitas obrigatórios, basicamente uma 
cápsula proteica composta de aminoácidos. 
b) A capacidade de sofrer meiose é uma das 
características que os vírus têm em comum com os seres 
vivos. 
c) Além do nucleocapsídeo, alguns vírus possuem um 
envoltório ou envelope externo, esses vírus podem ser 
denominados vírus encapsulados ou envelopados. 
d) Bacteriófagos são bactérias que infectam os vírus. 
e) O príon (PrPc) é um tipo de vírus capaz de replicar-se 
sem nenhuma informação genética, sendo agente 
infeccioso responsável por doenças degenerativas do 
sistema nervoso. 
 
 
26) Sobre as arboviroses, dengue, zika e chikungunya 
assinale a alternativa CORRETA:  
a) As arboviroses acima são transmitidas por um mosquito 
macho do gênero Anopheles 
b) O tempo de incubação da doença depende do vetor que 
a transmite, sendo que neste caso, pode levar até 30 dias, 
para manifestação de sintomas.  
c) Os sintomas marcantes das arboviroses acima são, 
respectivamente: sangramento em casos graves prurido e 
lesões de pele, edema de extremidades e hiperemia 
conjuntival. 
d) O sintoma marcante da Chikungunya é artralgia crônica, 
na fase aguda o indivíduo infectado apresenta-se com 
febre. 
e) A Zika é transmitida pelo Aedes aegypti, sendo seu 
sintoma típico rash cutâneo e dentre as arboviroses é a 
que tem maior índice de mortalidade, sendo obrigada 
notificação compulsória.  
 
27) Sobre profilaxia e características de determinadas 
parasitoses assinale a alternativa CORRETA: 
a) A toxoplasmose é uma doença que pode ser transmitida 
de forma horizontal, por isso na gestação medidas 
profiláticas devem ser tomadas pela mãe, para que não 
transmita à infecção ao feto. 
b) O risco de aborto, devido à infecção por Toxoplasma 
gondii, é maior durante o terceiro trimestre de gestação. 
c) Entre as medidas profiláticas estão: incineração de 
fezes de gatos, lavar bem os alimentos, moradias de 
alvenaria, colocar telas nas janelas. 
d) A profilaxia de teníase envolve cuidado na lavagem de 
alimentos e no consumo de água, sendo recomendado 
antes de beber, ferver a água para eliminar os parasitas. 
e) Segundo a OMS uma carne que contenha cisticerco 
pode ser aproveitada para consumo quando conter de 01 

à 05 cisticercos, se for congelada à -15 C por 5 dias. 
 
28) Sobre à Lei Federal nº 8.080/90 assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) É denominada Lei inorgânica da saúde, juntamente com 
a Lei 8.142, de 28/12/90. 
b) De acordo com o artigo 5, do capítulo I determina como 
um objetivo a assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
c) Foi instituída após o pacto pela saúde que abrange três 
pactos: o pacto pela gestão, pacto em defesa do SUS e o 
pacto pela vida, sendo este o mais importante. 
d) Dispõem sobre as NOBs – normas operacionais 
básicas. 
e) De acordo com o capítulo I, vigilância sanitária é um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 
 
29) A água é o componente mais abundante da matéria 
viva e está presente em todos os ecossistemas do 
planeta. Sobre o ciclo da água e sua preservação, 
marque a alternativa CORRETA: 
a) Considerando toda água presente no planeta, cerca de 
97% são oceânicas, restando apenas 3% presente nos 
lagos, rios, geleiras e lençóis freáticos. 
b) A taxa de precipitação é maior que a taxa de 
evaporação nos ambientes oceânicos, enquanto em 
ambientes terrestres observa-se o contrário. 
c) A perda de água nos seres vivos se dá por transpiração, 
respiração e precipitação.  
d) A preservação dos corpos aquáticos é fundamental 
para manutenção das populações humanas, sendo que 
nos grandes centros urbanos estão concentradas as 
atividades humanas que mais consomem água.  
e) O Brasil é um país privilegiado pela grande 
disponibilidade de recursos hídricos disponíveis em seu 
território. Como exemplo dessa afirmação, podemos citar 
o rio Amazonas, considerado recentemente o terceiro 
maior rio do planeta.  
 
30. Sobre a Lei federal 9782/99, marque a alternativa 
CORRETA. 
a) Compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, definir a política nacional de vigilância 
sanitária, entretanto não é de sua competência a 
fiscalização de produtos, substâncias e serviços de 
interesse para a saúde.  
b) Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e 
foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e 
atuação em todo território nacional. 
c) Não compete a ANVISA fomentar e realizar estudos e 
pesquisas, sendo essas atribuições responsabilidade do 
ministério do meio ambiente. 
d) Segundo o Art. 5º, caberá ao Poder Legislativo instalar 
a Agência, devendo o seu regulamento, aprovado por 
decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura 
organizacional. 
e) Segundo o Art. 11, o Diretor-Presidente da Agência 
será nomeado pelo Senado Federal, dentre os membros 
da Diretoria Colegiada, e investido na função por três 
anos, ou pelo prazo restante de seu mandato, admitida 
uma única recondução por três anos. 
 
 
 
 


