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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: AGENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - A Constituição Federal de 1988, no Título II, 
Capítulo II, seção II que trata da saúde, destaca 
como competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS) as ações de Vigilância em Saúde, 
compreendendo: 
a) a execução das ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 
b) o destino de recursos para as universidades 
públicas ou privadas que formam os profissionais da 
área da saúde. 
c) o ordenamento da formação de recursos humanos 
na área de saúde através do financiamento dos 
cursos superiores de saúde. 
d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nela 
compreendida a limpeza e manutenção de córregos e 
rios, bem como a fiscalização dos mananciais. 
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16 - A Constituição Federal de 1988 e a Lei 
Orgânica da Saúde nº 8.080/90, destacam como 
princípios e diretrizes do SUS: 
1 - A universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência. 
2 - A igualdade de assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
3 - A participação da comunidade. 
4 - A utilização da epidemiologia na definição de 
prioridades e orientação no planejamento das 
ações dos serviços de saúde. 
Estão CORRETAS: 
a) Apenas a afirmativa 1. 
b) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 
c) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - Entende-se por vigilância sanitária um 
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 circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, 
abrangendo: 
a) o controle de bens de consumo e da prestação de 
serviços que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo. 
b) o controle econômico e financeiro sobre a 
aquisição de medicamentos para distribuição 
pública. 
c) o controle econômico e financeiro sobre obras e 
contratação de serviços de manutenção nas unidades 
públicas de saúde. 
d) representar a União, judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
 
18 - São produtos de interesse da saúde, sujeitos 
ao controle sanitário da Vigilância Sanitária: 
I - Produtos de higiene e saneantes 
domissanitários. 
II - Alimentos, bebidas e água para consumo 
humano. 
III - Cigarros. 
IV - Perfumes e cosméticos. 
São CORRETAS: 
a) Apenas a afirmativa I e II. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - Constituem ações dos serviços de Vigilância 
Epidemiológica as que proporcionam: 

I - o conhecimento de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva. 
II - a detecção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva. 
III - a prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual ou coletiva. 
IV - tem a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 
São CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20 - 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. 
 
21 - O Aedes aegypti, agente da Dengue e outras 
doenças, se desenvolve através de metamorfose 
completa, e seu ciclo de vida compreende as 
seguintes fases, exceto: 
a) ovo. 
b) casulo. 
c) larva. 
d) pupa. 
 
22 - No combate à Dengue, o agente de saúde é 
responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 
imóveis, visitados em ciclos bimensais nos 
municípios infestados por Aedes aegypti. Ele tem 
como obrigação básica: descobrir focos, destruir 
e evitar a formação de criadouros, impedir a 
reprodução de focos e orientar a comunidade 
com ações educativas. Suas atribuições no 
combate aos vetores são, exceto: 
a) Realizar a pesquisa larvária em imóveis para 
levantamento de índice e descobrimento de focos 
nos municípios infestados, e em armadilhas e pontos 
estratégicos nos municípios não infestados. 
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b) Realizar a eliminação de criadouros tendo como 
método de primeira escolha o controle mecânico 
(remoção, destruição, vedação, etc.). 
c) Executar o tratamento de choque como medida 
complementar ao controle mecânico, aplicando em 
qualquer circunstância o larvicida que estiver 
disponível na residência visitada. 
d) Orientar a população com relação aos meios de 
evitar a proliferação dos vetores. 
 
23 - São doenças de notificação compulsória em 
todo o território nacional: 
a) Febre reumática, febre amarela, sarampo, difteria, 
tétano. 
b) Escabiose, febre amarela, hanseníase, doença de 
Chagas. 
c) Febre amarela, tuberculose, hanseníase, difteria, 
raiva humana. 
d) Poliomielite, coqueluche, malária, escabiose.  
 
24 - Uma doença de alta letalidade é aquela em 
que: 
a) tem maior probabilidade de produzir 
complicações. 
b) o risco de morrer entre os doentes é grande. 
c) a taxa de mortalidade é grande. 
d) a taxa de morbidade é grande. 
 
25 - Para o combate e controle da 
TUBERCULOSE, são recomendadas as seguintes 
medidas, EXCETO: 
a) Imunização com a vacina BCG dos pacientes 
doentes. 
b) Notificação dos casos à Vigilância 
Epidemiológica. 
c) Tratamento dos doentes com medicamentos 
padronizados. 
d) Aplicação da vacina BCG em recém nascidos.  
 
26 - 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 
 
27 - 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. 
 
28 - O controle de produtos de interesse à saúde 
realizado pela Vigilância Sanitária tem o objetivo 
de garantir à população que os mesmos atendam 
aos padrões de qualidade da legislação vigente. 
Para tanto, a Vigilância Sanitária realiza coletas 
para a análise fiscal e de rotina dos produtos de 
interesse à saúde nas seguintes situações, 
EXCETO: 
a) programas de monitoramento dos produtos 
expostos ao consumo humano e que possam 
apresentar riscos à saúde pública. 
b) controle da qualidade de insumos e produtos. 
c) denúncia de consumidores com relação a produtos 
sujeitos a Vigilância Sanitária. 
d) alimentos suspeitos de causar Distúrbios 
Transgênicos Agudos (DTA). 
 
29 - O Programa Nacional de Controle de 
Acidentes por Animais Peçonhentos vem se 
consolidando no país, envolvendo a política de 
coordenação da produção e distribuição de 
antivenenos, capacitação de recursos humanos e 
vigilância epidemiológica dos acidentes em esfera 
nacional. Sobre acidentes por animais 
peçonhentos, assinale a alternativa FALSA: 
a) Os acidentes escorpiônicos são importantes em 
virtude da grande freqüência com que ocorrem e da 
sua potencial gravidade, principalmente em crianças 
picadas pelo Tityus serrulatus. 
b) Os acidentes por animais peçonhentos foram 
incluídos na Lista de Notificação de Compulsória da 
Portaria MS nº 104, de 25 de janeiro de 2011.  
c) Dentre os acidentes por animais peçonhentos 
incluem-se os acidentes ofídicos, acidentes 
araneídicos, acidentes por abelhas, vespas, formigas 
e cães. 
d) Nos acidentes causados por serpentes é 
importante identificar o animal causador para 
auxiliar na dispensa imediata dos pacientes picados 
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por serpentes não peçonhentas, e na indicação mais 
precisa do antiveneno a ser administrado. 
 
30 - 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) advertência, multa. 
b) coleta de produtos para análise de rotina ou fiscal. 
c) apreensão, inutilização ou interdição de produto. 
d) interdição parcial ou total do estabelecimento. 
 
 


