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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

Cargo: Agente de Vigilância Sanitária
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno, com 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

C todo o
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindoAa letra eBpreenchendo
espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
A

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B,
C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este caderno de prova.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da
prova.
06. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
07. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas
às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos
de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
09. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
10. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
11. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências
da escola.
12. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 03 de abril de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:_________________________________________________________________________________
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10
Quanto mais colorido, melhor!

Nós estamos cansados de saber que cor de pele não é motivo para tratar ninguém melhor ou pior, e
que o mundo seria muito mais chato se todas as pessoas fossem iguais, não é? Mas a verdade é que tem um
pessoal, muito pouco esperto, que ainda acha que ter a pele branca é mais legal do que ter, a pele, negra,
vermelha ou amarela!
Só que isso é crime! A Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989, que faz parte da Constituição Brasileira, fala
muito claramente: quem pratica ou induz os outros a praticarem atos de discriminação racial tem que pagar
uma multa e passar uma "temporada" de um a cinco anos no xadrez! É isso aí, preconceito racial dá cadeia,
sim!
E não é só falando "bobagens preconceituosas" que um sujeito pode ser preso, não: os artigos 3 e 4
dessa lei dizem que, se um patrão deixa de contratar um empregado por causa da cor, vai parar na cadeia.
Também é crime impedir alguém, por razões raciais, de entrar em uma loja, um restaurante, elevador, avião,
navio, escola, ou em qualquer lugar!
Preconceito se escreve com K
Em 1861, os EUA passaram por uma super guerra, chamada de Guerra de Secessão. Só que, em vez de
lutar contra outro país, os americanos lutaram contra...eles mesmos! O pessoal que morava no Sul, e que tinha
escravos negros, entrou na maior briga com a turma do Norte, que era favorável à abolição da escravatura.
Depois de um monte de batalhas, o Norte venceu e os negros americanos conseguiram sua liberdade. E acabou
tudo bem?
Que nada! Alguns sulistas, inconformados com essa "novidade" dos negros serem livres, resolveram
fazer uma coisa muito, mas muito errada mesmo: em 1865 eles fundaram uma sociedade secreta super
preconceituosa, para atrapalhar a vida dos negros! Essa sociedade foi chamada de Ku Klux Klan, e se o nome é
engraçadinho, as coisas que eles faziam não tinham a menor graça. Os malvados da KKK simplesmente se
achavam no direito de maltratar, e até matar negros! Que horror! Eles andavam com roupas brancas e capuzes
pontudos cobrindo o rosto, para não serem reconhecidos quando aprontavam suas atrocidades.
Mas...e ninguém fazia nada para proteger as pessoas dessa tal Ku Klux Klan?
Pois é , o problema é que uma parte grande da sociedade concordava com as maldades da KKK, e eles
acabavam se safando!
Enfim, em 1877, a Ku Klux Klan foi proibida! Só que, para infelicidade geral, ela logo se reorganizou...E
você não vai acreditar: até hoje essa sociedade "do mal" ainda existe, e de vez em quando se manifesta lá nos
EUA! Parece filme de terror!
(www.canalkids.com.br)
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Responda de acordo com o texto as questões de 01 a 03:

07) Marque a alternativa em que a palavra está escrita
de forma CORRETA:

01) Sobre a Ku Klux Klan é incorreto afirmar que:
A) Seus seguidores aprontavam atrocidade racial.
B) Até hoje esta sociedade do bem, ainda existe.
C) Era uma sociedade secreta super preconceituosa,
que maltratava os negros.
D) Usavam roupas brancas e capuzes pontudos
cobrindo o rosto.
02) Segundo o texto, a Lei 7.716 de 05 de janeiro de
1989, estabelece que:
A)
B)
C)
D)

Os negros americanos são livres.
O preconceito racial é crime.
Todas as raças são discriminadas.
Todas as pessoas são iguais.

C) Apitidão.
D) Aptidão.
08) Marque a alternativa em que o termo destacado é um
adjetivo:
A) Em uma festa de casamento não pode faltar música
animada.
B) Eu gosto de ouvir música sertaneja.
C) Ganhei um belo carro no sorteio.
D) Um pequeno pássaro voou daquela janela.

03) “Tem um pessoal, muito pouco esperto, que ainda
acha que ter a pele branca é mais legal do que ter, a
pele, negra, vermelha ou amarela!” Essas pessoas
representam:
A)
B)
C)
D)

A) Hapetidão.
B) Haptidão.

Para as questões 09 e 10, responda de acordo com a
figura abaixo:

As pessoas preconceituosas.
As pessoas libertárias.
As pessoas exóticas.
As pessoas que querem ser coloridas.

04) Passe a frase abaixo para o futuro, modificando a
terminação do verbo:
“Aqueles músicos tocaram belas canções.”
A)
B)
C)
D)

Aqueles músicos tocarais belas canções.
Aqueles músicos tocam belas canções.
Aqueles músicos tocariam belas canções
Aqueles músicos tocarão belas canções.

05) Marque a alternativa correta quanto ao emprego dos
pronomes eu e mim:

A) A pobreza.

A) Entre eu e você, não existe segredos.
B) Esse carro é para mim levar para a oficina.
C) Quando eu puder vou comprar um apartamento.
D) Se é para mim fazer agora, não tem jeito.
06) Marque
a
palavra
incorretamente:
A)
B)
C)
D)

que

está

09) A cena mostrada pelo desenho apresenta:

acentuada

Exótica.
Século.
Préfacio.
Projétil.

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

B) A compra de um terreno.
C) O desmatamento.
D) O preço alto cobrado pelos carretos.
10) É correto dizer que na frase: “Quem falou que não
estamos preservando o verde?” temos:
A) Uma ordem.
B) Uma admiração.
C) Uma pergunta.
D) Uma decisão.
Página | 4

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

MATEMÁTICA
11) Durante uma exposição de gado, 62.128 pessoas
compareceram a exposição. 21.538 eram mulheres,
11.952 eram crianças e o restante eram homens.
Quantos homens compareceram a exposição?

QUESTÕES DE 11 A 15
CÁLCULOS

A) 18.965
B) 26.997
C) 28.638
D) 35.418
12) A quarta parte do número de sapatos que possuo é
12. Quantos sapatos possuo?
A) 48
B) 60
C) 64
D) 44
13) Qual é o menor número natural, diferente de zero,
que é múltiplo, ao mesmo tempo de 41, 117 e 221?
A) 81945
B) 27183
C) 81549
D) 27813
14) Pedro dirige 165 km da cidade A até a cidade B e
mais 92 km de B até a cidade C. A distância total por
ele percorrida é:
A) 149 km
B) 245 km
C) 257 km
D) 298 km
15) Jaqueline e Jackson são irmãos. Tereza é tia de
Jaqueline e Jackson. Felipe é filho de Tereza. Logo,
qual é o parentesco de Jaqueline e Jackson com
Felipe?
A) Avós
B) Filhos
C) Primos
D) Sobrinhos

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) A vigilância sanitária abrange o controle das
seguintes atividades, EXCETO:
A) Do ambiente e dos processos de trabalho e da saúde
do trabalhador.
B) De ambientes insalubres para os animais ou
propícios ao desenvolvimento de animais
sinantrópicos.
C) De todas as etapas e processos da produção de bens
de capital e de consumo que se relacionem direta ou
indiretamente com a saúde, bem como o de sua
utilização.
D) Da geração, da minimização e da disposição final de
efluentes, segundo a legislação específica.
17) Sobre os manipuladores de alimentos, é INCORRETO
afirmar que:
A) Os manipuladores devem usar cabelos presos e
protegidos por redes, toucas ou outro acessório
apropriado para esse fim, sendo permitido o uso de
barba.
B) Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as
mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular
alimentos, após qualquer interrupção do serviço,
após tocar materiais contaminados, após usar os
sanitários e sempre que se fizer necessário.
C) Os manipuladores devem ter asseio pessoal,
apresentando-se com uniformes compatíveis à
atividade, conservados e limpos. Os uniformes
devem ser trocados, no mínimo, diariamente e
usados exclusivamente nas dependências internas
do estabelecimento.
D) Os manipuladores não devem fumar, falar
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar,
cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar
outros atos que possam contaminar o alimento,
durante o desempenho das atividades.
18) Assinale a alternativa INCORRETA em relação a
vigilância sanitária.
A) Tem por finalidade a prestação de plantão social.
B) Tem por finalidade a proteção dos meios de vida
C) Integra a área da Saúde Coletiva.
D) Engloba atividades de natureza multiprofissional e
interinstitucional.

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

QUESTÕES DE 16 A 30
19) Algumas doenças ocorrem devido à ingestão de
alimentos, bebidas e água, contaminados por
microrganismos, toxinas, produtos químicos,
agrotóxicos e metais pesados ou outros
contaminantes. São conhecidas, também, como
infecção ou intoxicação alimentar. Sobre este
assunto, é INCORRETO afirmar que:
A) Manipuladores de alimentos, com lesões na pele ou
com ferimentos nas mãos, podem transmitir
microrganismos para os alimentos e causar doenças
nos consumidores.
B) Existem vacinas disponíveis para a grande maioria
dos agentes que provocam este tipo de doenças,
como por exemplo, vacinas contra a cólera e a
shigelose.
C) A ingestão de determinados produtos de origem
animal (carnes bovina, suína, aves, ovos, peixes e
frutos do mar, leite e derivados não pasteurizados),
crus ou mal cozidos, representam importante fator
de risco para a ocorrência destas doenças.
D) Um dos principais problemas é o preparo
inadequado do alimento, seja pela falta de
higienização da matéria‐prima, ou pela falta de
higienização das mãos e dos utensílios e das
superfícies da pia, pelo cozimento inadequado, etc.
20) Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao
artigo 200 da Constituição Federal de 1988 que
estabelece a competência do SUS.
A) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
B) Participar da formulação da política e da execução
das ações de saneamento básico.
C) Participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
D) Participar de programas de amparo, às crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social e
às pessoas que vivem em situação de rua.
21) Estão incluídas no campo de atuação do SUS, a
execução de ações, EXCETO:
A) Vigilância sanitária e epidemiológica.
B) Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e
bebidas, para consumo humano.
C) Assistência ao programa de moradia contribuindo
com a inclusão.
D) Assistência terapêutica integral e inclusive
farmacêutica.
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22) A vigilância sanitária pode ser reconhecida como,
EXCETO:

26) Assinale a alternativa que corresponde ao conceito
de vigilância sanitária:

A) Responsabilidade indelegável do Estado.
B) Componente que pode ser separado do SUS.
C) Base estratégica do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
D) Campo da saúde pública.

A) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e da circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde.
B) Conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou a 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.
C) Conjunto de atividades que se destina, através das
ações de vigilância epidemiológica e vigilância
sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e à
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos
aos riscos e aos agravos advindos das condições de
trabalho.
D) Sucessão itinerária e encadeada de atos
administrativos que tendem todos a um resultado
final e conclusivo.

23) São medidas profiláticas para o controle e
propagação de doenças transmissíveis por vetores e
zoonozes, EXCETO:
A) Manter as habitações, estabelecimentos comerciais
ou industriais, logradouros públicos, clubes de
diversão e estabelecimentos de ensino limpos e bem
cuidados.
B) A produção, distribuição e venda de aerosóis que
contenham CFC.
C) Evitar a presença de animais domésticos no interior
das casa.
D) Vacinar periodicamente os animais domésticos.
24) Entendem-se por controle sanitário as ações
desenvolvidas pelo órgão de Vigilância Sanitária,
para aferição da qualidade dos produtos e a
verificação de licenciamento e funcionamento dos
estabelecimentos, envolvendo:
IIIIIIIV-

inspeção
fiscalização
lavratura de autos
aplicação de penalidades

Marque a opção CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Apenas I e III estão corretas.
Somente a III está incorreta.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

25) Com relação ao Sistema Único de Saúde é
INCORRETO afirmar que:
A) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o
Estado
prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde-SUS
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar
e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para
a cobertura total das ações de saúde.
C) Mesmo quando as suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área, o Sistema
Único de Saúde-SUS não poderá recorrer aos
serviços ofertados pela iniciativa privada.
D) Os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País.
CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

27) Assinale a alternativa FALSA.
“Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal
cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas,
alternativa ou cumulativamente, com as penalidades
de”:
A)
B)
C)
D)

advertência, multa;
coleta de produtos para análise de rotina ou fiscal;
apreensão, inutilização ou interdição de produto;
interdição parcial ou total do estabelecimento.

28) As doenças transmitidas por alimentos, mais
comumente conhecidas como DTA, são causadas
pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados.
Sobre as DTA assinale a alternativa FALSA:
A) Existem mais de 1 milhão de tipos de DTA e a
maioria são infecções causadas por bactérias e suas
toxinas, vírus e parasitas, para os quais existe vacina.
B) No Brasil, a vigilância epidemiológica das DTA é dos
surtos de DTA e não de casos individuais, com
exceção da Cólera, Febre Tifoide, Botulismo e Doença
de Creutzfeldt-Jacob.
C) Surtos de DTA constituem Eventos de Saúde Pública
e devem ser registrados no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN)
D) Constitui um surto o episódio em que duas ou mais
pessoas apresentam os mesmos sinais/sintomas
após ingerir alimentos e/ou água da mesma origem.
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29) Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Endemia é a ocorrência coletiva de determinada
doença em determinado grupo humano, distribuído
em espaço delimitado, com incidência constante,
permitidas flutuações de valores.
B) Epidemia é a ocorrência de doença em grande
número de pessoas ao mesmo tempo.
C) O surto epidêmico é uma ocorrência epidêmica em
larga escala.
D) Pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada
por uma larga distribuição espacial, atingindo várias
nações.
30) São fatos ou acontecimentos importantes que dão a
noção do nível de saúde de uma comunidade e,
quando mensuráveis, são expressos em números ou
percentuais:
A) Notificações compulsórias.
B) Indicadores de saúde.
C) Doenças prevalentes.
D) Doenças específicas

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Página | 8

