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A 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

B 

AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

C

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

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

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

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 Concurso Público 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. 

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 candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

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


 
 

 

                                                                                                                                                                                                             Página | 2  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                             Página | 3  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

 

 

TEXTO I 

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 
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10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os alimentos relacionados a surtos de toxinfecções 

alimentares destacam-se as carnes bovina e de 

frango, responsáveis pela veiculação, principalmente 

de clostrídios, estafilococos e enterobactérias. Em 

seguida, aparece a maionese, principal veiculadora 

de: 

 

A) Salmonelas. 

B) Yersinas. 

C) Estreptococos. 

D) Estafilococos. 

 

22) São Fatores que influem na proliferação dos agentes 

patógenos de doenças transmitidas por alimentos 

(DTA), exceto: 

 

A) Preparação com excessiva antecipação. 

B) Alimentos deixados à temperatura ambiente. 

C) Inadequada conservação a quente. 

D) Práticas inadequadas de manipulação. 

 

23) Complete corretamente a lacuna do texto e indique a 

alternativa que aponte o preenchimento correto: 

 

A Ficha Individual de Notificação (FIN) é preenchida 

pelas unidades assistenciais para cada paciente 

quando da suspeita da ocorrência de problema de 

saúde de notificação compulsória ou de interesse 

nacional, estadual ou municipal. Este instrumento 

deve ser encaminhado aos serviços responsáveis pela 

informação e/ou vigilância epidemiológica das 

Secretarias Municipais, que devem repassar 

____________ os arquivos em meio magnético para 

as Secretarias Estaduais de Saúde (SES). 

 

A) Diariamente. 

B) Semanalmente. 

C) Quinzenalmente. 

D) Mensalmente. 

 

24) Além da Ficha Individual de Notificação (FIN), e da 

Notificação Negativa, o Sistema do SINAN ainda 

disponibiliza a Ficha Individual de Investigação (FII), 

que é um roteiro de investigação, que possibilita: 

 

A) A identificação da fonte de infecção e modalidades 

de tratamento disponíveis. 

B) A identificação da fonte de infecção e os mecanismos 

de transmissão da doença. 

C) Sistemas de referência e contra-referência e 
modalidades de tratamento disponíveis. 

D) Sistemas de referência e contra-referência e os 

mecanismos de transmissão da doença. 

 
25) “Episódio no qual duas ou mais pessoas apresentam 

uma doença semelhante depois de ingerir alimentos, 

inclusive água de mesma origem e onde a evidência 

epidemiológica ou análise de laboratório implica os 

alimentos e/ou água como veículo da mesma.” 

Baseado no texto podemos afirmar corretamente que 

temos informações sobre: 

 

A) Um surto de DTA. 

B) Uma epidemia de DTA. 

C) Uma endemia de DTA. 

D) Um caso-controle de DTA. 

 

26) Toxinfecções são causadas por micro-organismos 

toxigênicos, cujo quadro é provocado por toxinas 

liberadas quando eles se multiplicam, esporulam ou 

sofrem lise na luz intestinal, como por exemplo: 

 

A) Salmonelas. 

B) Estafilococos aureus. 

C) Clostridio. 

D) Yersinas. 

 

27) Sobre a complexidade das ações da Vigilância 

Sanitária (VISA), analise as afirmativas e assinale a 

alternativa correta: 

 

I - A Vigilância Sanitária constitui-se numa subárea da 

Saúde Pública, campo de saberes interdisciplinares e 
práticas sanitárias, técnicas, políticas e jurídicas. 

Revela-se espaço singular de articulações complexas 
entre o domínio econômico, o jurídico-político e o 

médico-sanitário, detendo especificidades que se 

expressam, entre outros aspectos, na exigência 
normativa para as práticas sobre os seus objetos de 

cuidado e para os próprios procedimentos 
institucionais, e ainda nas particularidades dos seus 

processos de trabalho.  

II - As especificidades que diferenciam a VISA de outras 
ações e serviços de saúde devem-se ao vínculo 

estreito com os setores econômico e jurídico, pelo 

relacionamento entre o setor público e o privado, 
particularmente com relação à organização 

econômica da sociedade e seu grau de 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa correta: 

 

Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 

ações capazes 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: 

 

(__) O controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionam com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo. 

(__) O controle da prestação de serviços que se relacionam 

direta ou indiretamente com a saúde. 

(__) Realização das políticas sociais e econômicas e ao 

acesso às ações e serviços destinados não somente à 

recuperação, mas também à promoção e proteção da 

saúde, provocando reordenamentos no Direito 

Sanitário. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

29) O Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), 

documento que apresenta as diretrizes norteadoras 

para a consolidação e fortalecimento do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, descreve como 

prioridade para o sistema um eixo de diretrizes 

voltado à: 

 

A) Atenção integral à saúde. 

B) Atenção ao saneamento básico e abastecimento. 

C) Coleta seletiva de lixo e reciclagem. 

D) Estabelecimentos e comercio de produtos 

alimentícios. 

30) As questões socioambientais são aspectos inerentes 

ao funcionamento do sistema terrestre: primeiro, a 

compreensão de que a Terra é um sistema singular, 

está aberta para a troca de energia e matéria; e 

segundo, atualmente as atividades econômicas e 

humanas são capazes de promover profundas 

transformações no sistema global em uma escala 

complexa, interativa e evidentemente acelerada. As 

questões socioambientais devem, necessariamente, 

ser abordadas de um ponto de vista sistêmico. 

Entretanto, um dos maiores entraves verificados 

quanto às políticas públicas tem sido: 
 

A) A carência de conhecimentos sobre o funcionamento 

dos sistemas socioambientais. 

B) Um consenso de que a perda de energia do sistema 

global do planeta Terra é originada da exagerada 

exploração econômica dos ativos naturais e da 

luxúria contida nas funções de bem-estar da 

sociedade mundial. 

C) O conceito de desenvolvimento sustentável que 

envolve uma nova consciência dos gestores de 

políticas públicas. 

D) O capitalismo global destacando-se por sua evidente 

insustentabilidade em relação aos ambientes social e 

ecológico. 

 

31) A sustentabilidade ambiental, relaciona-se à 

capacidade de: 
 

A) Democracia e no respeito aos direitos humanos. 

B) Continuidade cultural, contemplando-se a região, sua 

cultura e seu ecossistema. 

C) Suporte, resiliência e resistência dos ecossistemas. 

D) Intensificação de usos de processos que imponham a 

redução do volume de substâncias poluentes. 
 

32) Pela ótica da sustentabilidade biológica, a valoração 

subsidia a análise de como ocorrem os mecanismos 

de interação entre a matriz de suprimento do meio 

ambiente e as atividades: 
 

A) Naturais e humanas. 

B) Subsidiais e de intermediação. 

C) Ecológicas e tecnológicas. 

D) Econômicas e antrópicas. 
 

33) As vacinas contra hepatite B devem ser administradas 

por via intramuscular, na região deltóide ou no vasto 

lateral da coxa em crianças pequenas e no deltóide 

para adultos. Não devem ser aplicadas na região 

glútea ou por via subcutânea, pois a adoção desse 

procedimento se associa à menor imunogenicidade. 

Nas unidades de saúde devem ser conservadas entre: 
 

A) 0ºC e +10ºC. 

B) +2ºC e +8ºC. 

C) -2ºC e +2ºC. 

D) -8ºC e -2ºC. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                             Página | 9  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

34) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação às 

características epidemiológicas da Hepatite A e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 

(__) A hepatite A é doença habitualmente benigna na 

infância e da senilidade e de incidência frequente e 

precoce nas populações de baixa renda que vivem em 

más condições de saneamento básico.  

(__) A principal via de contágio é a fecal-oral, por contato 

inter-humano ou por meio de água e alimentos 

contaminados.  

(__) Contribui para a transmissão a estabilidade do vírus 

no meio ambiente e a grande quantidade de vírus 

presente nas fezes dos indivíduos infectados. A 

disseminação está relacionada com a infra-estrutura 

de saneamento básico e a aspectos ligados às 

condições de higiene praticadas. 
 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – F – V. 

D) F – V – V. 
 

35) A partir da interpretação da Constituição e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8080/90, artigo 18), entende-

se que é dado ao município a competência para a 

execução de todas as ações de Vigilância Sanitária, 

seja qual for a complexidade das mesmas. Essa ação 

deverá ser embasada em leis federais, estaduais e 

municipais, e necessita de uma série de definições e 

providências, visando a formalização da estrutura 

física, administrativa e operacional, no contexto do 

processo de: 
 

A) Descentralização da Vigilância Sanitária. 

B) Hierarquização da Vigilância Sanitária. 

C) Integralização da Vigilância Sanitária. 

D) Universalização da Vigilância Sanitária. 
 

36) Entre as ações da VISA, com relação à Coleta de 

Amostras de Água – Monitoramento da Qualidade da 

Água de Abastecimento, o número de amostras a 

serem coletadas, obedece aos critérios populacionais, 

sendo que em municípios de 50.001 a 100.000 

habitantes o indicado é a coleta de: 
 

A) 03 amostras/mês. 

B) 06 amostras/mês. 

C) 12 amostras/mês. 

D) 27 amostras/mês. 
 

37) Complete corretamente a lacuna do texto e assinale a 

alternativa que indique o preenchimento: 
 

“O órgão de vigilância sanitária competente deve 

iniciar as inspeções sanitárias no prazo máximo de 

_____ dias da solicitação inicial de cadastramento.” 
 

A) 15. 

B) 30. 

C) 45. 

D) 60. 

38) Segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, a elevação do número de casos 

de uma doença ou agravo, em determinado lugar e 

período de tempo, caracterizando de forma clara um 

excesso em relação à frequência esperada, é a 

definição de: 

 

A) Endemia. 

B) Epidemia. 

C) Pandemia. 

D) Surto. 

 

39) “É o Trypanosoma cruzi, protozoário flagelado da 

ordem Kinetoplastida, família Trypanosamatidae, 

caracterizado pela presença de um flagelo e uma 

única mitocondria. No sangue dos vertebrados, o 

Trypanosoma cruzi se apresenta sob a forma de 

trypomastigota e, nos tecidos, como amastigotas. Nos 

invertebrados (insetos vetores) ocorre um ciclo com a 

transformação dos tripomastigotas sanguíneos em 

epimastigotas, que depois se diferenciam em 

trypomastigotas metacíclicos, que são as formas 

infectantes acumuladas nas fezes do inseto.” O texto 

traz a descrição do agente etiológico de qual das 

patologias a seguir: 
 

A) Doença de Chagas. 

B) Malária. 

C) Febre Amarela. 

D) Febre do Nilo. 

 

40) Sobre o modo de transmissão da Esquistossomose, 

analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 

I. Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes 

e/ou urina do hospedeiro infectado (homem). Na 

água, estes eclodem, liberando larvas ciliadas 

denominadas miracídios, que infectam o hospedeiro 

intermediário (caramujo). Após uma a duas semanas, 

abandonam o caramujo, na forma de cercárias que 

ficam livres nas águas naturais.  

II. O contato humano com águas que contêm cercárias, 

devido a atividades domésticas tais como lavagem de 

roupas e louças, de lazer, banhos em rios e lagoas; e 

de atividades profissionais, cultivo de arroz irrigado, 

alho, juta, etc., é a maneira pela qual o indivíduo 

adquire a esquistossomose. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 


