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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

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, lápis, 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursobeneditoleite@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5. 

 

As Baianinhas 

Vinicius de Moraes – Adaptado. 

 

     Um dia, há uns quatro anos, meu amigo, o inteligente e musicalíssimo Carlos Coqueiro 

Costa – hoje em dia um dos baianos fundamentais ao conhecimento em profundidade da boa 

terra – entrou em minha casa trazendo uma moça com uma carinha linda meio Joana D’Arc. 

     – Esta é Cyva - disse-me ele. 

     – Ela canta o fino e tem muita musicalidade. Vai morar no Rio e eu gostaria que você 

tomasse um pouco conta dela.  

    Cyva voltou depois. Conversamos muito e ela contou-me como, de brincadeira, em casa, 

tinha começado a cantar com suas três irmãs: Cynara, Cybele e Cylene. Um quarteto. Elas 

próprias arrumavam as vozes e se apresentavam, em festinhas de casas amigas, numa base 

puramente amadora. 

    – Elas estão para chegar - falou-me Cyva um dia, com sua voz de anjo, materializada 

apenas por um ligeiro sotaque. 

    E uma noite ela me apareceu com o quarteto: (au grand complet) todas umas graças – 

finas, simpáticas, pródigas de encanto. Quando começaram a cantar, então, coisas de 

Caymmi e temas de sua Bahia natal, eu parti para o uísque. Declarei-lhes peremptoriamente: 

     – Vocês são minhas. Me pertencem. Preciso pôr vocês numa gaiola de que só eu tenha a 

chave. Digam sumariamente “não” a qualquer proposta que lhe fizerem para cantar. 

     Elas me ouviram, com ar grave, tão bem  comportadinhas – mas sem serem chatas como 

as “Meninas exemplares” da Condessa de Ségur - e pareceram aprovar o meu ciúme. Em 

seguida, começamos a cantar juntos. Eu lhes ensinava nossa coisa (nessa ocasião em plena 

fase de composição com Baden) e elas trinaram que era uma beleza, com timbres de grande 

pureza e uma afinação perfeita. Começamos a ir a festas, elas sempre empoleiradas à minha 

volta, como lindos canarinhos. Catávamos sem parar, saudando as pessoas que chegavam 

com o nosso “Bom dia, amigo”. As mulheres elegantes, também encantadas com as meninas, 

olhavam para elas já bolando graciosas indumentárias para o seu lançamento. Uma noite 

convoquei Tom para ouvi-las. E Carlinhos Lyra. Tom aprovou, Carlinhos ficou louco. 

     – Precisamos “trabalhar” as menininhas! 

     E começou a orientá-las, a ensinar-lhes as coisas que sabia, a ajudá-las na arrumação das 

vozes, no sentido de uma maior unidade. Elas realmente pareciam anjos que houvessem 

pousado em nossas canções. Eu queria fazer um LP só nosso, com as Baianinhas. 

     Depois viajei. E aí sobrevieram “alguns aventureiros e lançaram mão delas”. Bons 

aventureiros, diga-se de passagem. Roubaram-me literalmente as menininhas. Nós lhes 

tínhamos arrumado um nome profissional: “Quarteto em Cy”, em virtude da primeira sílaba 

comum a seus prenomes. O nome ficou. Mas para mim elas serão sempre “As baianinhas”.  
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     Já estrearam no Rio e em São Paulo, e todo mundo as adora: o que me deixa bastante 

enciumado. Mas que é que se vai fazer… Anteontem, numa bonita festa no Leme Palace, 

houve o lançamento de seu primeiro LP para a nova etiqueta “Forma”. 

     Que ele tenha o maior sucesso, é tudo o que desejo - embora com muita dor de cotovelo. 

 

 

01) Pelas características predominantes do 

texto, marque a alternativa que indique 

o seu gênero: 

 

(A) Artigo. 

(B) Crônica. 

(C) Notícia. 

(D) Conto. 

 

02) São características do texto acima de 

Vinícius de Morais, exceto:   

 

(A) História breve e bem-humorada numa 

ordem cronológica. 

(B) Texto com presença do discurso direto. 

(C) Presença de um narrador observador. 

(D) Tipo textual no estilo narração com uso 

da oralidade na escrita. 

 

03) O termo destacado tem o mesmo 

significado da palavra entre parêntese, 

exceto em: 

 

(A) “Declarei-lhes peremptoriamente:” 6º 

parágrafo   (definitivamente) 

(B) “(...) e elas trinaram que era uma 

beleza (...)” 8º parágrafo   (cantar em 

trino) 

(C) “(...) olhavam para elas já bolando 

graciosas indumentárias (...)” 8º 

parágrafo   (vestuário) 

(D) “(...) tão bem  comportadinhas – mas 

sem serem chatas (...).” 8º parágrafo 

(contanto) 

 

 

 

 

04) Há marcas de oralidade em: 

 

(A) “Em seguida, começamos a cantar 

juntos.” (8º parágrafo) 

(B) “Depois viajei.” (11º parágrafo) 

(C) “Vocês são minhas. Me pertencem..” 

(7º parágrafo) 

(D) “Cyva voltou depois.” (4º parágrafo) 

 

05)  “Ela canta o fino e tem muita 

musicalidade.” 

 

A relação de ideia estabelecida pelo termo 

destacado, na frase acima, está 

corretamente identificada em: 

(A) Adição. 

(B) Alternância. 

(C) Oposição. 

(D) Restrição. 

 

06)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que justifica a grafia 

do “porque” na frase acima: 

A) Conjunção causal. 

B) Conjunção explicativa. 

C) Substantivo. 

D) Pronome interrogativo. 
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07) Há erro ortográfico em: 
 

(A) As pessoas estavam ansiosas durante a 

apresentação. 

(B) Os aventureiros quizeram acreditar no 

talento das baianinhas. 

(C) O compositor adivinhou que as meninas 

seriam um sucesso. 

(D) O texto é de fácil análise.  
 

08) Todas as palavras são paroxítonas, 

exceto: 
 

(A) Tínhamos. 

(B) Cotovelo. 

(C) Quarteto. 

(D) Festinhas.  
 

09) É uma palavra formada por derivação 

sufixal: 
 

(A) Compor. 

(B) Enriquecer. 

(C) Maldade. 

(D) Passatempo.  

 

10) “Elas realmente pareciam anjos que 

houvessem pousado em nossas 

canções.” 
 

A palavra destacada é assim classificada: 

(A) Substantivo. 

(B) Advérbio. 

(C) Adjetivo. 

(D) Verbo.  
 

11) “Que ele tenha o maior sucesso, é tudo 

o que desejo - embora com muita dor 

de cotovelo.” 
 

A palavra destacada tem o valor semântico 

de: 

(A) Concessão. 

(B) Finalidade. 

(C) Explicação. 

(D) Conclusão.  

12) Marque a alternativa que contraria as 

regras de concordância: 

 

(A) Esperamos que Vossa Excelência 

cumpra vossas promessas. 

(B) Vendem-se ingressos para o show das 

baianinhas. 

(C) Daqui a um mês estaremos em Salvador. 

(D) Há uma semana, encontrei meus 

amigos.  

 

13) “Começamos a ir a festas, elas sempre 

empoleiradas à minha volta, como lindos 

canarinhos.” 

 

Sobre o uso da crase, é correto afirmar: 

(A) Diante de nomes no plural antecedidos 

de “a” (singular), a crase é obrigatória. 

(B) Diante de pronomes possessivos, a 

crase é obrigatória. 

(C) Diante de pronomes possessivos,  a 

crase é facultativa. 

(D) Diante de verbos há crase.  

 

14) De acordo com o Manual de Redação da 

Presidência da República, são 

características fundamentais da redação 

oficial, exceto: 

 

(A) Concisão, redigindo de forma breve e 

clara. 

(B) Uso do padrão culto da língua, 

observando-se as regras gramaticais. 

(C) Linguagem impessoal com ausência de 

impressões individuais. 

(D) Linguagem informal, coloquial, nos 

textos institucionais.  
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15) Assinale a opção em que há erro na 

redação da frase, contrariando o padrão 

culto recomendado pelo Manual de 

Redação da Presidência:  

 

(A) Está inclusa no valor da inscrição a 

despesa com alimentação. 

(B) A palestra apresentou muitas ideias, 

onde aprendemos muito. 

(C) Trata-se de relatórios financeiros da 

empresa. 

(D) Há um mês, concluímos o Curso de 

Integração de novos funcionários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Alguns aplicativos de comunicação 

podem ser utilizados  em Smartphones, 

Tablets e computadores, destinados a 

troca de mensagens instantâneas 

permitindo uma comunicação entres 

seus usuários. 

 

Considerando os Aplicativos abaixo: 

I. Telegram. 

II. Whatsapp. 

III. Facebook Messenger. 

IV. Skype. 

 

È correto afirmar que são aplicativos que 

permitem a troca de mensagens 

instantâneas. 

(A) Apenas I, II e III 

(B) Apenas II e III 

(C) Apenas II, III e IV 

(D) I, II, III e IV 

 

17) O Sistema Operacional Windows 

reserva alguns caracteres de forma que 

estes não possam ser utilizados para 

nomear arquivos ou pastas. Das 

alternativas abaixo, assinale qual 

caractere é reservado pelo Windows 8, e 

NÃO pode ser utilizado para nomear um 

arquivo. 

 

(A)  ? (interrogação) 

(B)  @ (arroba) 

(C)  ! (exclamação) 

(D)  % (porcentagem) 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                Página 7 de 12 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

18) As extensões de arquivos são sufixos 

que designam seu formato e 

principalmente a função que 

desempenham. 

 

No sistema operacional Windows cada 

extensão de arquivo tem funcionamento e 

características próprias, portanto demanda 

um software específico para trabalhar com 

ela, há extensões para os mais variados 

propósitos. 

 

Considerando as extensões padrões abaixo, 

qual NÃO corresponde a associação padrão 

para arquivos de áudio. 

(A) AAC 

(B) CDR 

(C) WMA 

(D) MP3 

 

19) Sobre os tipos de informação que 

podemos apagar ao excluir o histórico de 

navegação no Navegador Internet 

Explorer 11. Assinale a alternativa 

INCORRETA 

 

(A) Histórico de navegação - Apaga a lista 

de sites visitados.  

(B) Cookies - Apaga as Informações de 

preferências que os sites armazenam, 

como informações de entrada ou 

localização. 

(C) Downloads - Apaga os arquivos 

efetivamente baixados pelo navegador. 

(D) Dados de formulário - Apaga as 

Informações inseridas em formulários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) O Software Microsoft Word para língua 

Português Brasil (PT-BR) oferece teclas 

de atalho para realizar algumas funções. 

Das alternativas abaixo, assinale que 

corresponde a tecla de atalho de torna 

um texto selecionado em negrito. 

 

(A) Ctrl+A 

(B) Ctrl+N 

(C) Ctrl+I 

(D) Ctrl+U 
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21) A vigilância sanitária é tida como a 

configuração mais antiga da saúde 

pública. No Brasil foi com a chegada da 

família real que se incrementaram as 

intervenções de cunho sanitário e se 

estruturou a Saúde Pública, devido: 

 

(A) As epidemias e inserção do país nas 

rotas de comércio internacional. 

(B) A vinda de boticários e cirurgiões. 

(C) A salubridade da cidade. 

(D) A instituição do poder de polícia.  

 

22) Em 1990, a Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária passou a denominar-

se Secretaria de Vigilância Sanitária 

(SVS). Sobre a atuação da vigilância 

neste período é CORRETO afirmar: 

  

(A) A Conferência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Conavisa) possibilitou uma 

ampla e profunda discussão acerca da 

situação da vigilância sanitária no país. 

(B) Teve início a construção do Subsistema 

Nacional de Vigilância Sanitária que tem 

como princípios aqueles que regem o 

Sistema Único de Saúde. 

(C) Foi realizado o Seminário Nacional de 

Vigilância Sanitária, cujo objetivo 

principal era reafirmar a necessidade de 

definição da Política Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

(D) A concessão de registros tornou-se uma 

atividade meramente administrativa, 

sem que fossem feitas as necessárias 

análises técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Sendo a promoção, a proteção e a 

recuperação da saúde um dever do 

Estado, a Constituição Federal criou, e o 

direito sanitário desenvolveu um sistema 

voltado à organização das ações e dos 

serviços públicos de saúde a serem 

prestados pelo Estado. A afirmativa 

refere-se: 

  

(A) Ao Ministério da Saúde.  

(B) A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária.   

(C) Ao Sistema Único de Saúde (SUS).  

(D) ÀS Secretarias de Saúde.   

  

24) São ações da Vigilância Sanitária, 

EXCETO: 

  

(A) Licenciamento de estabelecimentos.  

(B) Fiscalização de produtos de interesse à 

saúde. 

(C) Investigação de surtos e agravos. 

(D) Divulgação das infrações, independente 

do sigilo legal.  

 

25) De acordo com a Lei nº 9.782/1999, 

compete à União no âmbito do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, 

EXCETO: 

 

(A) Definir a política nacional de vigilância 

sanitária. 

(B) Definir o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária.  

(C) Normatizar, controlar e fiscalizar 

produtos, substâncias e serviços de 

interesse para a saúde.  

(D) Executar as ações estaduais, distrital e 

municipais de vigilância sanitária. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Consideram-se bens e produtos 

submetidos ao controle e fiscalização 

sanitária pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, EXCETO:  

 

(A) Medicamentos de uso humano e 

veterinário, suas substâncias ativas e 

demais insumos, processos e 

tecnologias. 

(B) Cosméticos, produtos de higiene 

pessoal e perfumes. 

(C) Saneantes destinados à higienização, 

desinfecção ou desinfestação em 

ambientes domiciliares, hospitalares e 

coletivos. 

(D) Órgãos, tecidos humanos e veterinários 

para uso em transplantes ou 

reconstituições.  

 

27) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

deve monitorar a evolução dos preços de 

medicamentos, equipamentos, 

componentes, insumos e serviços de 

saúde, podendo para tanto, EXCETO: 

  

(A) Requisitar, quando julgar necessário, 

informações sobre produção, insumos, 

matérias-primas, vendas e quaisquer 

outros dados.  

(B) Proceder ao exame de estoques, papéis 

e escritas de quaisquer empresas ou 

pessoas de direito público ou privado 

que se dediquem às atividades de 

produção, distribuição e comercialização 

dos bens e serviços previstos neste 

inciso, mantendo o sigilo legal quando for 

o caso.  

(C) Mediante aumento injustificado de 

preços ou imposição de preços 

excessivos, dos bens e serviços 

referidos nesses incisos, convocar os 

responsáveis para, no prazo máximo de 

trinta dias úteis, justificar a respectiva 

conduta. 

(D) Aplicar a penalidade prevista.   

 

28) A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária terá a seguinte estrutura 

básica:   

 

(A) Diretoria Colegiada, Procuradoria, 

Corregedoria, Ouvidoria, Conselho 

Executivo. 

(B) Diretoria Colegiada, Promotoria, 

Corregedoria, Ouvidoria, Conselho 

Executivo. 

(C) Diretoria Colegiada, Promotoria, 

Corregedoria, Ouvidoria, Conselho 

Consultivo.  

(D) Diretoria Colegiada, Procuradoria, 

Corregedoria, Ouvidoria, Conselho 

Consultivo. 

 

29) À Corregedoria compete, EXCETO: 

  

(A) Fiscalizar a legalidade das atividades 

funcionais dos servidores, dos órgãos e 

das unidades da Agência. 

(B) Dar ciência das infringências de normas 

de vigilância sanitária ao Diretor-

Presidente da Agência. 

(C) Realizar correição nos órgãos e 

unidades, sugerindo as medidas 

necessárias à racionalização e eficiência 

dos serviços. 

(D) Instaurar de oficio ou por determinação 

superior, sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares, 

submetendo-os à decisão do Diretor-

Presidente da Agência.  
 

30) Ao Diretor-Presidente incumbe, 

EXCETO: 
 

(A) Representar a Agência em juízo ou fora 

dele. 

(B) Assistir as reuniões da Diretoria 

Colegiada.  
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(C) Supervisionar o funcionamento geral da 

Agência.  

(D) Decidir em caso de empate nas 

deliberações da Diretoria Colegiada. 

 

31) Considerando a Lei nº 6.360/1976, 

marque a alternativa INCORRETA:  

 

(A) Medicamento Similar: medicamento 

produzido após a expiração ou renúncia 

da proteção patentária ou de outros 

direitos de exclusividade, comprovada a 

sua eficácia, segurança e qualidade.  

(B) Medicamento Genérico: medicamento 

similar a um produto de referência ou 

inovador, que se pretende ser com este 

intercambiável. 

(C) Medicamento de Referência: produto 

inovador registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária e 

comercializado no País, cuja eficácia, 

segurança e qualidade foram 

comprovadas cientificamente junto ao 

órgão federal competente, por ocasião 

do registro.  

(D) Produto Farmacêutico Intercambiável: 

equivalente terapêutico de um 

medicamento de referência, 

comprovados, essencialmente, os 

mesmos efeitos de eficácia e segurança. 

 

32) O registro e a permissão do uso dos 

medicamentos, bem como a aprovação 

ou exigência de modificação dos seus 

componentes é atribuição exclusiva: 

 

(A) Da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

(B) Da Secretária Estadual de Vigilância 

Sanitária. 

(C) Do Ministério da Saúde. 

(D) Da Organização Mundial de Saúde.  

 

33) Sobre o registro de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, considere: 
 

I. Os prazos estabelecidos para a decisão 

final nos processos de registro e de 

alteração pós-registro de medicamento 

levarão em conta a complexidade 

técnica e benefícios clínicos, 

econômicos e sociais da utilização do 

medicamento objeto do requerimento. 

II. O registro de drogas, medicamentos e 

insumos farmacêuticos de procedência 

estrangeira dependerá além das 

condições, das exigências e dos 

procedimentos previstos nesta Lei e seu 

regulamento, da comprovação de que já 

é registrado no país de origem. 

III. Será cancelado o registro de drogas, 

medicamentos e insumos farmacêuticos, 

sempre que efetuada modificação não 

autorizada em sua fórmula, dosagem, 

condições de fabricação, indicação de 

aplicações e especificações enunciadas 

em bulas, rótulos ou publicidade. 
 

Está CORRETO o que se afirma em:   

(A) III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 
 

34) Somente poderão ser registrados os 

inseticidas que, EXCETO: 
 

(A) Contenham solventes e diluentes como 

veículos nas preparações. 

(B) Possam ser aplicados corretamente, em 

estrita observância às instruções dos 

rótulos e demais elementos explicativos. 

(C) Não ofereçam qualquer possibilidade de 

risco à saúde humana e à dos animais 

domésticos de sangue quente, nas 

condições de uso previstas. 

(D) Não sejam corrosivos ou prejudiciais às 

superfícies tratadas.  
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35) Só serão registrados como dietéticos os 

produtos constituídos por, EXCETO: 

  

(A) Alimentos naturais modificados em sua 

composição ou características.  

(B) Produtos naturais, considerados 

alimentos habituais, contendo 

nutrimentos ou adicionados deles.  

(C) Substâncias isoladas ou associadas, 

sem valor nutritivo, destinadas a dietas 

de restrição.  

(D) Complementos alimentares contendo 

vitaminas, minerais ou outros 

nutrimentos.   

 

36) Sobre a propaganda e rotulagem dos 

medicamentos, marque a alternativa 

INCORRETA:  

 

(A) Para os produtos com exigência de 

venda sujeita a prescrição médica ou 

odontológica, a propaganda ficará 

restrita a publicações que se destinem 

exclusivamente à distribuição a médicos, 

cirurgiões-dentistas e farmacêuticos. 

(B) A propaganda dos medicamentos de 

venda livre será objeto de normas 

específicas a serem dispostas em 

regulamento. 

(C) Não poderão constar de rotulagem ou de 

propaganda desenhos ou quaisquer 

indicações que possibilitem 

interpretação falsa.  

(D) Além do nome comercial ou marca, os 

medicamentos deverão 

obrigatoriamente exibir a Denominação 

Comum Brasileira em letras e caracteres 

com tamanho superior ao tamanho das 

letras e caracteres do nome comercial ou 

marca. 

 

 

 

37) A ação fiscalizadora da vigilância 

sanitária é da competência do órgão de 

saúde estadual, dos Territórios os ou do 

Distrito Federal, EXCETO: 

 

(A) Quando se tratar de produto 

industrializado ou entregue ao consumo 

na área de jurisdição respectiva. 

(B) Quando se tratar de colheita de amostras 

para análise fiscal.  

(C) Quando se tratar de produto importado 

ou exportado.  

(D) Quanto aos transportes nas estradas e 

vias fluviais ou lacustres, de sua área 

jurisdicional. 

 

38) O gerenciamento de risco é entendido 

como um processo que abrange a 

identificação de pontos críticos de 

controle, a avaliação de riscos, e a 

adoção de medidas de controle que 

objetivam sua prevenção tanto em 

caráter individual quanto coletivo. Os 

principais elementos desse princípio da 

precaução são, EXCETO: 

 

(A) A precaução diante de incertezas 

científicas. 

(B) A exploração de alternativas às ações 

potencialmente prejudiciais.  

(C) A transferência do ônus da prova às 

vítimas ou vítimas em potencial de uma 

atividade e não aos proponentes daquela 

atividade. 

(D) O uso de processos democráticos na 

adesão e observação do princípio, 

inclusive o direito público ao 

consentimento informado.  

 

 

 

 



 
 

 CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                Página 12 de 12 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

39) Na função de gerenciamento de risco, a 

vigilância sanitária tem como ações 

estratégicas, EXCETO: 

  

(A) Fortalecimento do processo de 

descentralização das ações de vigilância 

sanitária. 

(B) Definição dos processos de educação 

popular em saúde. 

(C) Execução de programas de 

comunicação e divulgação. 

(D) Produção do conhecimento, pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico.  

 

40) A vigilância sanitária tem como 

estratégia no gerenciamento de risco a 

integração com as seguintes áreas, 

EXCETO: 

 

(A) Organização Mundial da Saúde. 

(B) Vigilância Epidemiológica. 

(C) Vigilância Ambiental. 

(D) Saúde do Trabalhador.  

 

 

 

 


