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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. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  
 

TEXTO 
 

A vida secreta do desejo 
                                                            Luiz Felipe Pondé 

  

Sempre que toco no tema do amor romântico, muitos leitores se manifestam. Ao 1 

contrário do que parece,  muita gente se sente afetada por essa questão. A primeira pergunta que 2 

me fazem é: "Você crê no amor romântico?". A resposta é sim. Mas, como os medievais, não 3 

creio que seja uma experiência universal e acho que é uma doença encantadora e, por isso mesmo, 4 

perigosa. 5 

Mas volto ao assunto hoje devido a uma questão específica que toquei na minha coluna 6 

de 16 de maio último ("A doença do amor"), em que discutia alguns especialistas no tema do 7 

amor cortês (ou romântico). E acho essa questão muito importante, porque ela incide sobre uma 8 

compreensão errônea comum em nossa época da relação entre desejo e maturidade. 9 

A questão é a seguinte: as pessoas mais maduras tendem a descrer no amor romântico, 10 

enquanto as mais jovens estão mais propensas a viver essa forma de amor? 11 

As explicações comuns para isso seriam a pouca idade e experiência de vida, que 12 

levariam os mais jovens aos delírios amorosos. A favor dessa hipótese está a costumeira 13 

afirmação de que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 anos de idade. Ou que, na Idade Média, 14 

berço da literatura romântica, os homens e mulheres morriam com 30 anos e, portanto, os 15 

personagens da literatura cortês não passavam dos 15 anos de idade de novo. 16 

E aí voltamos ao argumento comum de que só jovem crê nessas coisas porque não 17 

entende a vida como ela é. Mas o erro está na ideia de que, na Idade Média, pessoas de 15 anos 18 

eram "jovens". 19 

"Jovem" é um conceito criado para descrever alguém que não precisa obedecer aos pais 20 

como as crianças devem fazê-lo, mas que, ao mesmo tempo, são livres para fazer o que quiserem, 21 

sem o peso da responsabilidade dos adultos. "Jovem" é uma das primeiras invenções do 22 

enriquecimento do mundo devido a sociedade de mercado. Logo, na Idade Média, não existia 23 

"jovem". 24 

Para entender a literatura de amor cortês, você deve pensar o seguinte: o amor romântico 25 

só podia acometer pessoas que carregavam responsabilidades e interdições. 26 

Portanto, se transferirmos os pressupostos da dramaturgia medieval para hoje, época em 27 

que homens raramente morrem em batalhas e mulheres estão em conventos, o que se revela como 28 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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o coração do drama são as interdições morais: as vítimas são casadas e carregam 29 

responsabilidades da vida adulta. 30 

Qual é a conclusão então da relação entre idade e amor romântico? A conclusão é de 31 

que um jovem de hoje dificilmente viveria o amor romântico tal como foi descrito na Idade 32 

Média. Mas homens e mulheres adultos, casados, com filhos e responsabilidades profissionais e 33 

sociais, são os verdadeiros candidatos à doença do amor hoje. 34 

Por isso, são os mais maduros que estão a mercê desse flagelo, e não os mais jovens, 35 

que, costumeiramente, não têm quase nenhuma responsabilidade determinante em suas vidas. 36 

O "amor fora de lugar" ocorre como um desejo que não pode se realizar plenamente 37 

devido a uma estrutura moral que lhe precede. A condenação do desejo implica em sua piora 38 

como "pressão", que nunca cessa de se manifestar, corroendo o cotidiano dessa estrutura que lhe 39 

precede. O amor romântico só existe quando os amantes não podem vivê-lo porque para isso 40 

destruiriam a própria vida e de outras pessoas que não mereciam sofrer. 41 

O erro da associação do amor romântico à idade "jovem" é a não percepção, típica de 42 

nossa época, da lógica do desejo em questão. 43 

Perdemos a capacidade de desejar na medida em que declaramos que "é proibido 44 

proibir". Os jovens logo deixarão de desejar. 45 

E, aqui, chegamos a outra incompreensão decorrente dessa: entendemos pouco do amor 46 

romântico porque esvaziamos nossa cultura da noção de conflito entre desejo e virtude como um 47 

dos motores essenciais do drama moral humano. O drama romântico pressupõe o desejo 48 

encantador acompanhado da terrível experiência da culpa. Só os olhos vidrados de culpa 49 

enxergam o combate entre desejo e virtude na alma. 50 

A vida secreta do desejo é esse desespero que, na mesma medida em que encanta, 51 

destrói. 52 

 

Visita ao site em 30/mai/2016: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde  
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01) Segundo o autor 

 

(A) O amor romântico é uma doença perigosa que 

matou Romeu e Julita. 

(B) O amor romântico só acomete os jovens 

porque estes se iludem com facilidade. 

(C) O amor romântico é um sentimento pessoal 

que independe da idade. 

(D) Para se vivenciar o amor romântico é preciso 

ter idade acima de 15 anos e não passar dos 30 

anos de idade. 

 

02) Segundo o texto, é possível inferir 

 

(A) O amor romântico é uma loucura socialmente 

aceita. 

(B) A experiência da culpa não é totalmente 

negativa, improdutiva e destrutiva, pois 

faculta à pessoa perceber os sentimentos por 

outra perspectiva. 

(C) A ausência da fantasia é pressuposto para a 

existência do amor romântico. 

(D) O sentimento do amor cortês causa culpa e 

remorso que são igualmente destrutivos. 

 

03) A vírgula foi usada pela mesma razão dos dois 

pontos em “A questão é a seguinte: as pessoas 

mais maduras tendem a descrer no amor 

romântico” (L.10). 

 

(A) “E acho essa questão muito importante, 

porque ela incide sobre uma compreensão 

errônea...” (L.8/9). 

(B) “As explicações comuns para isso seriam a 

pouca idade e experiência de vida, que 

levariam os mais jovens aos delírios 

amorosos.” (L.12/13). 

(C) “Logo, na Idade Média, não existia "jovem". 

(L.23/24). 

(D) “...berço da literatura romântica, os homens e 

mulheres morriam com 30 anos” (L.15) 

 

 

 

 

 

04) No texto a expressão 

 

(A) “como os medievais” (L.3) denota 

comparação. 

(B) “só” (L.26) indica isolamento. 

(C) “Logo,” (L.23) marque a ideia de tempo. 

(D) “na mesma medida” (L.51) dá ideia de reforço. 

 

05) A oração “que só jovem crê nessas coisas” 

(L.17) possui o mesmo valor morfossintático 

que a indicada na alternativa: 

 

(A) “que (...) destrói.” (L.51/52). 

(B) “que estão a mercê desse flagelo” (L.35). 

(C) “que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 

anos de idade” (L.14). 

(D)  “que parece” (L.2). 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “na Idade Média” (L.14/15) as 

palavras 

 

(A) “no tema” (L.1) e “essa” (L.8). 

(B) “Sempre” (L.1) e “hoje” (L.6). 

(C) “mais” (L.10) e “romântica” (L.15). 

(D) “responsabilidades” (L.26) e “do mundo” 

(L.23). 

 

07) A alternativa que contém uma frase que não 

está de acordo com a norma padrão gramatical 

é a 

 

(A) “O drama romântico pressupõe o desejo 

encantador acompanhado da terrível 

experiência da culpa.” (L.48/49). 

(B) “O erro da associação do amor romântico à 

idade "jovem" é a não percepção” (L.42). 

(C) “Mas o erro está na ideia de que, na Idade 

Média, pessoas de 15 anos eram "jovens". 

(L.18/19). 

(D) “A condenação do desejo implica em sua piora 

como "pressão" (L.38/39). 
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08) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “primeira” (L.2), “média” (L.14), “minha” 

(L.06). 

(B) “manifestam” (L.1), “criado) (L.20),  “comum” 

(L.17). 

(C) “podia” (L.26), “morais” (L.29),  “pessoas” 

(L.10). 

(D) “medieval” (L.26), “própria” (L.41), 

“carregavam” (L.13).   

 

09) A palavra “homens” (L.28) e “enquanto” (L.11) 

possuem, respectivamente: 

 

(A) 6  e 5 fonemas 

(B) 5 e 6  fonemas 

(C) 6 e 8 fonemas 

(D) 5 e 7 fonemas 

 

10) Possui a mesma função sintática da expressão 

“do enriquecimento” (L.22/23) a da 

alternativa 

 

(A) “do desejo” (L.38). 

(B) “da relação” (L.31) 

(C) “de amor cortês” (L.25). 

(D) “dessa hipótese” (L.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Um dos monstros da economia brasileira 

voltou aos holofotes nos últimos meses: a 

inflação – conceito, por vezes, desconhecido 

do grande público brasileiro, principalmente 

dos mais jovens. O que seria inflação? 

 
(A) É um aumento do produto interno bruto 

produzido no país.  

(B) É uma diminuição do índice de preços no 

consumidor.  

(C) É o aumento no nível de preços. Ou seja, é a 

média do crescimento dos preços de um 

conjunto de bens e serviços em um 

determinado período.  

(D) É o aumento pontual e efêmero do índice de 

determinado setor da economia.  

 
12)  A tragédia que manchou o Rio Doce: A lama 

que jorrou da barragem do Fundão em 
Mariana, Minas Gerais, e matou mais de 15 
pessoas era de responsabilidade da 
mineradora ___________. A barragem 
extrapolava de rejeitos de minério de ferro, 
que destruíram povoados inteiros, soterraram 
os peixes e mancharam o mar do Espírito 
Santo. O maior desastre ambiental da história 
do Brasil. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
(A) Samarco. 
(B) Vale do Rio Doce. 
(C) BHP-Billiton. 
(D) Ferro Minas. 
 

13)  No ano de 2015, a relação mais conflituosa das 
Américas, enfim, ganhou uma trégua. No dia 
20 de julho, as embaixadas de Havana e 
Washington foram reabertas.  

 
Com esse evento, foi suspenso o embargo histórico 
entre: 
 
(A) EUA e Venezuela. 

(B) EUA e Colômbia. 

(C) EUA e Cuba. 

(D) EUA e México. 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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14) No ano passado, houve atentados promovidos 

pelo Estado Islâmico especialmente à França, 

que tiveram como marco oficial o atentado ao 

jornal francês Charlie Hebdo, em janeiro. Em 

novembro, novos ataques, que começaram no 

tradicional Bataclan, deixaram mais de 120 

pessoas mortas. O grupo terrorista 

responsável por esses ataques é: 

 

(A) ISIS.  

(B) Al-Qaeda.  

(C) Hamas.  

(D) Hezbollah. 

 

15) A expressão _______________________ começou a 

ganhar força em 2008, mas, conceitualmente, 

as ideias por trás da denominação existem há 

muito mais tempo e se refere, essencialmente, 

à noção de utilizarmos, em qualquer lugar e 

independente de plataforma, as mais variadas 

aplicações por meio da internet com a mesma 

facilidade de tê-las instaladas em 

computadores locais. Assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Streaming. 

(B) Cloud computing. 

(C) Bluetooth. 

(D) HD Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Análise as afirmativas abaixo: 
 
I- O computador eletrônico é um recurso 

formado por duas partes: uma porção física e 
outra porção lógica. 

II- O sistema computacional é formado por 
quatro partes: o hardware, o software, os 
dados e os usuários.  

III- Existem computadores que não requerem 
interação humana, uma vez que esses foram 
programados, instalados e iniciados. 

 
(A) Apenas o item I é falso. 
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 
 
17) Com relação às unidades de memória analise 

os itens abaixo: 
 
I- O nibble equivale a um conjunto de 8 bits, 

dessa forma dois bytes (16 bits) é composto 
por dois nibbles. 

II- O “bit de paridade” tem por objetivo efetuar 
certo controle sobre o conteúdo dos demais 
bits. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) As afirmativas I e II são falsas. 
 
18) Com relação à memória do computador 

analise os itens abaixo: 
 
I- Quando ligamos o computador, carrega-se o 

sistema operacional em sua memória RAM. 
II- Quanto executamos o programa de cálculo, 

está-se carregando-o na memória RAM do 
computador. 

III- Quando se está elaborando a planilha, esta se 
encontra alojada na memória ROM. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item III é falso. 

(C) Os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) Assinale a correta relação entre os periféricos 

e a sua classe. 

 

1. Leitores de Códigos de Barras 

2. Joystick 

3. Monitores de Vídeo Sensível ao Toque 

4. Modem 

5. Unidades de Discos e Fitas. 

 

(A) 1 – Entrada, 2 – Saída, 3 – Entrada e Saída, 4 – 

Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(B) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(C) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada e Saída. 

(D) 1 – Entrada e Saída, 2 – Entrada e Saída, 3 – 

Entrada, 4 – Entrada e Saída, 5 – Entrada e 

Saída. 

 

20) Com relação aos atalhos do Microsoft Word 

2010 analise os itens abaixo: 

 

I- O atalho SHIFT + ENTER inseri uma quebra de 

página. 

II- O atalho ALT + CTRL + PONTO inseri 

reticências. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
21) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. Em relação a isso, julgue os itens e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. A saúde tem como fatores determinantes 

e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais; os 

níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

II. O dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros 

agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso restrito e 

igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação. 

III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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22)  No que diz respeito ao âmbito de aplicação 
do Regulamento Técnico sobre padrões 
microbiológicos para alimentos, julgue os 
itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Excluem-se os produtos alimentícios e as 
toxinas de origem microbiana, como as 
micotoxinas, para os quais existem padrões 
definidos em legislação especifica.  

II. Excluem-se as matérias-primas alimentares 
e os produtos semielaborados, destinados ao 
processamento industrial desde que 
identificados com os seguintes dizeres: 
"inadequados para o consumo humano na 
forma como se apresentam" ou "não 
destinados para o consumo humano na 
forma como se apresentam". 

III. Não se aplicam aos alimentos destinados ao 
consumo humano.  

 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 

 

23) Em relação à competência do órgão de 
Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

(A) Inspecionar as unidades fabris para verificar 
o cumprimento das Boas Práticas de 
Fabricação.  

(B) Analisar o processo de pedido de registro do 
produto, observando os Regulamentos 
Técnicos, as Resoluções, as Portarias e outros 
instrumentos legais pertinentes ao produto, 
com exceção os de rotulagem. 

(C) Emitir parecer conclusivo no campo 
específico do Formulário de Petição (FP2) e 
quando: a. aprovado, citar o(s) 
regulamento(s) no(s) qual(ais) se baseou a 
análise, datar e assinar, identificando o 
técnico responsável; b. indeferido, 
mencionar o(s) motivo(s) no(s) qual(ais) se 
baseou (inclusive citando as legislações), 
datar e assinar, com identificação do técnico 
que procedeu a análise.  

(D) Informar à ANVS, por meio de relatórios 
gerenciais mensais a relação das empresas 
que solicitaram inspeção, indicando as 
categorias, produtos, marcas e tipos de 
embalagens, bem como, as que foram 
inspecionadas, indicando o parecer 
conclusivo. 

24) Em relação aos procedimentos básicos para o 

registro da obrigatoriedade de registro de 

produtos pertinentes à área de alimentos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A solicitação de registro deve ser efetuada 

pela empresa interessada, junto ao órgão de 

Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito 

Federal ou do Município onde uma das 

unidades fabris da empresa esteja 

localizada. Os formulários devem ser 

protocolizados na Vigilância Sanitária do 

Estado, do Distrito Federal, ou do 

Município. Para as embalagens recicladas, 

registra-se somente a embalagem final. 

(B) O Registro de produto no caso de empresa 

distribuidora: A empresa distribuidora 

pode utilizar sua marca registrada nos 

produtos fabricados por outra(s) 

empresa(s) por meio de contrato, devendo 

apresentar, obrigatoriamente, cópia do 

Alvará Sanitário ou Licença de 

Funcionamento. 

(C) O Registro de produção terceirizada 

(registro novo) é utilizado, quando a 

empresa alimentícia possui unidade fabril 

autorizada para produção de alimentos e 

quer terceirizar produtos que ela produza 

ou não. A solicitação de registro deve ser 

feita por uma das empresas que apresente 

as condições para produção de alimentos. 

(D) O Registro Único pode ser solicitado, 

quando um mesmo produto é fabricado por 

unidades fabris distintas de uma mesma 

empresa, localizadas em um ou mais 

Estado/País. O registro único deve ser 

solicitado por todas das unidades fabris da 

empresa, de forma que passam a ser 

responsáveis por todas as eventuais 

modificações pertinentes ao produto. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

25)  Em relação às categorias de alimentos e 
embalagens isentos e com obrigatoriedade 
de registro sanitário, quais alimentos são 
isentos da obrigatoriedade de registro 
sanitário: 

 
(A) Alimentos com alegações de propriedade 

funcional e ou de saúde. 

(B) Alimentos infantis.  

(C) Alimentos para nutrição enteral.  

(D) Alimentos para gestantes e nutrizes. 

 
26) Conforme a Lei n° 6.360, que dispõe sobre a 

Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

Medicamentos, as Drogas, os Insumos 

Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, 

Saneantes e Outros Produtos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 
(A) As drogas, os medicamentos e quaisquer 

insumos farmacêuticos correlatos, 

produtos de higiene, cosméticos e 

saneantes domissanitários, importados ou 

não, somente serão entregues ao consumo 

nas embalagens originais ou em outras 

previamente autorizadas pelo Ministério 

da Saúde. 

(B) É permitida a importação de 

medicamentos, drogas, insumos 

farmacêuticos e demais produtos de que 

trata a lei, para fins industriais e 

comerciais, sem prévia e expressa 

manifestação favorável do Ministério da 

Saúde. 

(C) É atribuição exclusiva do Ministério da 

Saúde o registro e a permissão do uso dos 

medicamentos, bem como a aprovação ou 

exigência de modificação dos seus 

componentes. 

(D) Nenhum estabelecimento que fabrique ou 

industrialize produto abrangido por esta 

Lei poderá funcionar sem a assistência e 

responsabilidade efetivas de técnico 

legalmente habilitado. 

 

27) Medicamento similar a um produto de 
referência ou inovador, que se pretende ser 
com este intercambiável, geralmente 
produzido após a expiração ou renúncia da 
proteção patentária ou de outros direitos de 
exclusividade, comprovada a sua eficácia, 
segurança e qualidade, e designado pela 
DCB ou, na sua ausência, pela DCI. Este 
conceito se refere ao: 

 
(A) Medicamento Genérico. 

(B) Medicamento Similar. 

(C) Medicamento de Referência. 

(D) Produto Farmacêutico Intercambiável. 

 
28)  A Autorização Especial é obrigatória para 

as atividades de plantio, cultivo, e colheita 
de plantas das quais possam ser extraídas 
substâncias entorpecentes ou 
psicotrópicas. Em relação a esse assunto, 
julgue os itens e assinale a alternativa 
correta: 
 

I- A Autorização Especial somente será 
concedida à pessoa jurídica de direito público e 
privado que tenha por objetivo o estudo, a 
pesquisa, a extração ou a utilização de 
princípios ativos obtidos daquelas plantas.  
III- A concessão de Autorização Especial para os 
estabelecimentos de ensino, pesquisas e 
trabalhos médicos e científicos, será destinada à 
cada plano de aula ou projeto de pesquisa e 
trabalho, respectivamente. A referida 
Autorização Especial, deverá ser requerida pelo 
seu dirigente ao Órgão competente do 
Ministério da Saúde.  
III- Não ficam isentos de Autorização 
Especial as empresas, instituições e órgãos na 
execução das seguintes atividades e categorias a 
eles vinculadas: Farmácias, Drogarias e 
Unidades de Saúde que somente dispensem 
medicamentos objeto deste Regulamento 
Técnico, em suas embalagens originais, 
adquiridos no mercado nacional; Órgãos de 
Repressão a Entorpecentes. 

 
(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

29) Conforme a Lei n° 5.991, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de 
Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, o comércio de 
medicamentos homeopáticos obedecerá 
às disposições em Lei, atendidas as suas 
peculiaridades. Em relação a esse assunto, 
assinale a alternativa correta: 

 
(A) A farmácia homeopática só poderá 

manipular fórmulas oficinais e magistrais, 
obedecida a farmaco-técnica 
homeopática. 

(B) A manipulação de medicamentos 
homeopáticos não constantes das 
farmacopéias ou dos formulários 
homeopáticos não depende de aprovação 
do órgão sanitário federal. 

(C) Não é permitido às farmácias 
homeopáticas manter seções de vendas de 
correlatos e de medicamentos não 
homeopáticos quando apresentados em 
suas embalagens originais. 

(D) Não dependerá da receita médica a 
dispensação de medicamentos 
homeopáticos, cuja concentração de 
substância ativa corresponda às doses 
máximas farmacologicamente 
estabelecidas. 

 
30) Para efeitos da Lei n° 5.991, que dispõe 

sobre o Controle Sanitário do Comércio de 
Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, julgue os itens 
e assinale a alternativa, em termos 
conceituais: 

 

I - Insumo Farmacêutico - substância ou 
matéria-prima que tenha a finalidade 
medicamentosa ou sanitária. 
II - Droga - produto farmacêutico, tecnicamente 
obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 
III - Medicamento - droga ou matéria-prima 
aditiva ou complementar de qualquer natureza, 
destinada a emprego em medicamentos, quando 
for o caso, e seus recipientes. 
 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
 

31) Entende-se por Boas Práticas 
Farmacêuticas o conjunto de técnicas e 
medidas que visam assegurar a 
manutenção da qualidade e segurança dos 
produtos disponibilizados e dos serviços 
prestados em farmácias e drogarias, com o 
fim de contribuir para o uso racional desses 
produtos e a melhoria da qualidade de vida 
dos usuários. No que diz respeito às 
farmácias e às drogarias, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
(A) O estabelecimento deve manter a Licença 

ou Alvará Sanitário e a Certidão de 
Regularidade Técnica afixados em local 
visível ao público.  

(B) As farmácias e as drogarias devem ter, 
obrigatoriamente, a assistência de 
farmacêutico responsável técnico ou de 
seu substituto, durante todo o horário de 
funcionamento do estabelecimento, nos 
termos da legislação vigente. 

(C) As empresas responsáveis pelas etapas de 
produção, importação, distribuição, 
transporte e dispensação não 
são solidariamente responsáveis pela 
qualidade e segurança dos produtos 
farmacêuticos objetos de suas atividades 
específicas. 

(D) Esses estabelecimentos têm a 
responsabilidade de garantir e zelar pela 
manutenção da qualidade e segurança dos 
produtos objeto desta Resolução, bem 
como pelo uso racional de medicamentos, 
a fim de evitar riscos e efeitos nocivos à 
saúde. 

 
32) Estão incluídas ainda no campo de atuação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto à 

I - a execução de ações, EXCETO: 

 

(A) de vigilância sanitária. 

(B) de vigilância epidemiológica. 

(C) de saúde do trabalhador. 

(D) de assistência terapêutica parcial, 

excluindo a farmacêutica. 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

33) Em relação ao subsistema de atendimento e 
internação domiciliar, julgue os itens e 
assinale a alternativa correta: 

 
I- Na modalidade de assistência de atendimento 
e internação domiciliares incluem-se, 
principalmente, os procedimentos médicos, de 
enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e 
de assistência social, entre outros necessários 
ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio. 
II- O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes multidisciplinares 
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora. 
III- O atendimento e a internação domiciliares 
só poderão ser realizados por indicação médica, 
com expressa concordância do paciente e de sua 
família. 
 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
 
34) Em relação ao funcionamento dos serviços 
privados de assistência à saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) Os serviços privados de assistência à saúde 

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, e de pessoas 
jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

(B) A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. 

(C) Na prestação de serviços privados de 
assistência à saúde, serão observados os 
princípios éticos e as normas expedidas 
pelo órgão de direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento. 

(D) É proibida a participação direta ou indireta, 
inclusive controle, de empresas ou de 
capital estrangeiro na assistência à saúde 
no caso de doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização 
das Nações Unidas, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos.  

 

35) Acerca das Condições Organizacionais dos 

centros de material e esterilização- CME, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) O CME Classe I é aquele que realiza o 

processamento de produtos para a saúde 

não-críticos, semicríticos e críticos de 

conformação complexa e não complexa, 

passíveis de processamento. O CME Classe 

II é aquele que realiza o processamento de 

produtos para a saúde não-críticos, 

semicríticos e críticos de conformação não 

complexa, passíveis de processamento.  

(B) O CME só pode processar produtos 

compatíveis com a sua capacidade técnica 

operacional e conforme a sua 

classificação.  

(C) A Responsabilidade pelo processamento 

dos produtos no serviço de saúde é do 

Representante legal.  

(D) A Responsabilidade pelo processamento 

dos produtos na empresa processadora é 

do Responsável Técnico. 

 

36) Para fins da Portaria MS 2.616/ 98, que 

regulamenta as ações de controle de 

infecção hospitalar no país, não são 

considerados pacientes críticos:  

 

(A) Pacientes de terapia intensiva (adulto, 

pediátrico e neonatal). 

(B) Pacientes de berçário de médio risco.  

(C) Pacientes queimados. 

(D) Pacientes hemato-oncológicos. 
 



 

                                                                                                                                                          Página 12 de 14 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: FISCAL SANITÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

37) De acordo com o Regulamento técnico para 

planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, há 

atribuições fim, que constituem funções 

diretamente ligadas à atenção e assistência 

à saúde.  Em relação a isso, assinale a 

alternativa correta: 

 
(A) Prestação de atendimento de apoio ao 

diagnóstico e terapia - atenção à saúde 

incluindo atividades de promoção, 

prevenção, vigilância à saúde da 

comunidade e atendimento a pacientes 

externos de forma programada e 

continuada. 

(B) Prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime 

ambulatorial e de hospital-dia 

atendimento a pacientes externos em 

situações de sofrimento, sem risco de vida 

(urgência) ou com risco de vida 

(emergência). 

(C) Prestação de atendimento de assistência à 

saúde em regime de internação- 

atendimento a pacientes que necessitam 

de assistência direta programada por 

período superior a 24 horas (pacientes 

internos). 

(D) Prestação de atendimento imediato de 

assistência à saúde - atendimento a 

pacientes internos e externos em ações de 

apoio direto ao reconhecimento e 

recuperação do estado da saúde (contato 

direto). 

38) Acerca dos prontuários médicos como 

requisito de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A responsabilidade pelo registro em 

prontuário cabe aos profissionais de 

saúde que prestam o atendimento. A 

guarda do prontuário é de 

responsabilidade do serviço de saúde 

devendo obedecer às normas vigentes.  

(B) O serviço de saúde deve assegurar a 

guarda dos prontuários no que se refere à 

confidencialidade e integridade. O serviço 

de saúde deve manter os prontuários em 

local seguro, em boas condições de 

conservação e organização, permitindo o 

seu acesso sempre que necessário.  

(C) O serviço de saúde deve garantir que o 

prontuário seja preenchido de forma 

legível por todos os profissionais 

envolvidos diretamente na assistência ao 

paciente, com aposição de assinatura e 

carimbo em caso de prontuário em meio 

físico. 

(D) Os dados que compõem o prontuário 

pertencem ao paciente e devem estar 

temporariamente disponíveis aos 

mesmos ou aos seus representantes legais 

e à autoridade sanitária quando 

necessário. 
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

39) Conforme a Portaria n° 453, que Aprova o 
Regulamento Técnico que estabelece as 
diretrizes básicas de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico, 
dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos 
em todo território nacional, os limites de 
doses individuais são valores de dose efetiva 
ou de dose equivalente, estabelecidos para 
exposição ocupacional e exposição do 
público, decorrentes de práticas controladas, 
cujas magnitudes não devem ser excedidas. 
Em relação aos limites de dose, assinale a 
alternativa correta: 

 
(A) Incidem sobre o indivíduo, considerando a 

totalidade das exposições decorrentes de 
todas as práticas a que ele possa estar 
exposto.  

(B) Aplicam-se às exposições médicas.  
(C) Devem ser considerados como uma 

fronteira entre seguro e perigoso. 
(D) Devem ser utilizados como objetivo nos 

projetos de blindagem ou para avaliação de 
conformidade em levantamentos 
radiométricos.  

 
40) Para obtenção da licença sanitária, os 

estabelecimentos privados de vacinação 
devem atender às algumas exigências. Em 
relação a essas regras, julgue os itens e 
assinale a alternativa correta: 

 
I – Apresentar requerimento próprio e a 
documentação necessária, conforme exigido pela 
legislação do Município ou da unidade federada 
onde se localiza o estabelecimento. 
II – Apresentar parecer favorável emitido pelo 
setor da Secretaria de Saúde Estadual ou 
Municipal, responsável pelo Programa Nacional 
de Imunizações na região. 
III – Dispor de instalações físicas adequadas para 
as atividades de vacinação, de acordo com as 
Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde, aprovadas pela Portaria – 
MS 1.884 de 11.11.94, devendo ser dotada, no 
mínimo, dos seguintes ambientes obrigatórios: 
recepção; consultório; sala de imunização 
exclusiva para este fim; sanitários ou banheiros. 
 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 

 

 

 

 

 



 


