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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

135 – FISCAL SANITÁRIO 
 

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.concursoraposa@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - 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.                                                                 

 

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção. 

Abre-te Sésamo 

 A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O 

hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa, 

seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o 

caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou 

em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de 

impotência, fugiu dali. [...] 

 O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais 

senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem 

seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank, 

seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos. 

A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se 

você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você 

só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...] 

Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus 

neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite 

maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]  

Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha 

abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você 

guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria 

as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático. 

                           Alexandre Garcia (com adaptações) 

01) Em todas alternativas a palavra destacada 

está corretamente interpretada, de acordo 

com o seu sentido no texto, exceto em:  

 

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase 

maior do que ela. (= SEGURAVA) 

(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, 

cheia de teclas, e sentenciou...” 

(=DETERMINOU) 

(C) “...na medida das senhas que ele é escravo 

para ter acesso à vida.”                 (= 

EGRESSO) 

(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os 

recados...” (= DESCOBRE) 

 

02) De acordo com a leitura do texto, é 

incorreta a afirmação:  

 

(A) O autor do texto menciona com ironia um 

aspecto da modernidade: o excesso de 

senhas no dia-a-dia. 

(B) Com humor, o autor mostra que colocar 

todas as senhas em um único lugar, como 

na agenda eletrônica, não desobriga as 

pessoas de memorizar a senha que dá 

acesso a todas as outras. 

(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos 

exemplos de situações do cotidiano em que 

se necessita de senha. 
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a 

importância do uso de senhas para a 

segurança das pessoas. 

 

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas, 

exceto: 

 

(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30 

minutos” o verbo destacado encontra-se no 

pretérito imperfeito do modo indicativo. 

(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o 

que pretendia...” o temo destacado introduz 

a ideia de comparação. 

(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com 

um olhar de impotência, fugiu dali...” a 

relação de sentido estabelecida pela 

conjunção destacada é de oposição. 

(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio 

dinheiro ou até sem a vida”, o sentido 

expresso pela preposição destacada é de 

finalidade. 

 

04) Assinale a alternativa em que NÃO há 

presença de voz passiva sintética. 

 

(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira. 

(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a 

partida de futebol. 

(C) Descobriram-se novas provas contra o 

Deputado. 

(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do 

desabamento do prédio. 

 

05) Na frase “Se for sensato, você percebe que 

sua memória não pode ser ocupada com 

tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula 

se justifica por: 

 

(A) separar o aposto. 

(B) separar adjunto adverbial deslocado. 

(C) separar oração adverbial. 

(D) indicar a elipse de um termo. 

 

 

 

 

06) Assinale a opção em que há concordância 

inadequada, de acordo com a norma culta:  

 

(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia 

bondes. 

(B) Estados Unidos anunciou sua participação 

no projeto. 

(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas, 

ninguém nos ajudaram. 

(D) No baile de formatura, não foi permitido 

entrada de crianças. 

 

07) Em todas alternativas o significado 

contextual do termo destacado está correto, 

exceto em:  

 

(A) O técnico estava na iminência de ser 

demitido pelo clube. 

(B) A seção com o psicólogo durou mais do 

que o planejado. 

(C) De acordo com o censo realizado pelo 

governo, a população brasileira já passou 

dos 200 milhões de habitantes. 

(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados 

pela manhã. 

 

08) Leia o fragmento abaixo: 

 

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis 

e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível 

achar comida em qualquer esquina, a preços 

módicos. Já se provou que as pessoas ingerem 

uma quantidade significativamente maior de 

calorias.” 

 

O vocábulo destacado no texto têm como 

antônimo: 

(A) baixos. 

(B) razoáveis. 

(C) altos. 

(D) modestos. 
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação 

ao emprego dos pronomes, de acordo com 

a norma culta vigente. 

 

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do 

mês para a Itália? 

(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no 

papamóvel. 

(C) Para mim, corrigir os textos será fácil. 

(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos 

anos. 

 

10) Assinale a alternativa em que a palavra 

está escrita incorretamente: 

 

(A) Acetinado 

(B) Facinante 

(C) Pretensioso 

(D) Procissão 

 

11) De acordo com a posição da sílaba tônica, 

classificam-se como paroxítonas as duas 

palavras da opção: 

 

(A)  saci / crochê. 

(B)  ângulo / matemática. 

(C)  rapidamente/ pezinho. 

(D)  algum / dúvida. 

 

12) Assinale a opção em que há erro na 

identificação do elemento mórfico grifado: 

 

(A) aborrecido: desinência de masculino. 

(B) imaginar: radical. 

(C) saberia: tema 

(D) pretendeu: vogal temática 

 

13) Assinale a alternativa em que a frase 

encontra-se na voz verbal ativa: 

 

(A) A igreja será reformada. 

(B) Ele fez o trabalho. 

(C) O menino feriu-se 

(D) O trabalho foi feito por ele. 

  

 

14) De acordo com a divisão da palavra em 

sílabas, marque a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Abd-ô-men 

(B) Fi-lan-tro-po 

(C) Pa-ra-noi-a 

(D) Re-vól-ver 

 

15) De acordo com a divisão da palavra em 

sílabas, marque a alternativa CORRETA. 

 

(A) Apa-re-lho 

(B) Cre-scer 

(C) La-re-i-ra 

(D) Pneu-má-ti-co 
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16) O tipo de arquivo e respectiva extensão 

usada no ambiente Windows não está 

corretamente identificado em: 
 

(A) JPG- É basicamente o principal formato de 

arquivos de imagens digitais atualmente. 

Além do computador, este tipo de arquivo é 

usado também nas câmeras digitais ou 

telefones com recurso de câmera. 

(B) PDF- É usado no Power Point como padrão 

dos arquivos de apresentação gerados por 

ele.  

(C) XLS-  Tipo de arquivo usado pelo Excel para 

criar e editar planilhas.  

(D) ZIP- Indica um arquivo compactado com 

outros arquivos ou pastas. 
 

17) Assinale a alternativa que apresenta um 

elemento componente do Hardware de um 

computador que encontra-se incorretamente 

caracterizado: 

 

(A) Disco rígido ou popularmente chamado 

de HD (do inglês Hard Disk Drive) é o 

componente do computador onde são 

gravados e armazenados os dados.  

(B) Memória ROM: A memória ROM é uma 

unidade de armazenamento rápido. Ela 

segura as informações que estão sendo 

criadas ou manipuladas pelo usuário, e 

manda para o processador. Quando o 

computador é reiniciado, os dados da 

memória ROM são apagados. 

(C) O processador, também conhecido por 

“CPU” (que em português significa “Unidade 

central de processamento”) é onde se 

realizam as instruções de um programa de 

computador.  

(D) Pen drive: É um dispositivo de 

armazenamento de dados portátil, pode ser 

plugado em qualquer computador com porta 

USB. 

18) No Windows existem diversos atalhos, que 

são combinações de teclas cuja função é 

proporcionar acesso rápido a vários 

recursos do computador. O atalho e sua 

respectiva função, encontra-se 

incorretamente associado em: 

 

(A) Colar – Ctrl + V 

(B) Desfazer – Ctrl+ Z 

(C) Negrito – Ctrl + N 

(D) Recortar – Ctrl + R 

 

19) Em uma planilha de Excel, deseja-se 

calcular os valores registrados nas células 

A1 a A10. A fórmula correta a ser utilizada 

deverá ser: 

 

(A) =SOMA(A1*A10)  

(B) =SOMA(A1/A10)  

(C) =SOMA(A1:A10)  

(D) =SOMA(A1+A10)  

 

20) Leia o trecho abaixo. 

 

“É o software mais importante do computador. 

Ele é instalado em uma área especial dentro do 

disco rígido e é carregada, para a memória RAM, 

toda vez que o computador é ligado.” 

 

O tipo de Software é o: 

(A) Software Rígido. 

(B) Software Básico. 

(C) Software Utilitário. 

(D) Software Aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) As hepatites virais são doenças causadas 

por diferentes vírus hepatotrópicos que 

apresentam características epidemiológicas, 

clínicas e laboratoriais distintas.  

 

São transmitidas pela via fecal-oral e estão 

relacionadas às condições de saneamento 

básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos 

alimentos: 

(A) Hepatites  A e E. 

(B) Hepatites  B e D. 

(C) Hepatites  B e C.  

(D) Hepatites  A, B, C e D. 

 

22) A notificação compulsória será realizada 

diante da suspeita ou confirmação de 

doença ou agravo. Não representa um 

exemplo de doença ou agravo de notificação 

compulsória: 

 

(A) Acidente por animal peçonhento. 

(B) Coqueluche. 

(C) Óbito infantil. 

(D) Donovanose. 

 

23) Sobre o papel da vigilância sanitária, analise 

as afirmativas abaixo: 

 

I. A Constituição Federal estabeleceu a 

competência da vigilância sanitária no 

Sistema único de Saúde (SUS) para 

controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a 

saúde, dentre outros, e também fiscalizar e 

inspecionar alimentos, bebidas e águas para 

consumo humano. 

II. A natureza das ações de Vigilância Sanitária 

é eminentemente curativa, perpassando 

todas as práticas médico-sanitárias, da 

promoção à proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde. 

 

 

 

 

 

 

III. A vigilância sanitária pode ser definida como 

um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente. 

 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 

24) São indicadores sócio-econômicos, exceto: 

 

(A) População total. 

(B) Taxa de desemprego. 

(C) Níveis de escolaridade. 

(D) Razão de renda. 

 

25) Caracteriza o conceito do indicador “Taxa de 

mortalidade pós-neonatal”: 

 

(A) Número de óbitos de 0 a 6 dias de vida 

completos, por mil nascidos vivos, na 

população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

(B) Número de óbitos de 7 a 27 dias de vida 

completos, por mil nascidos vivos, na 

população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

(C) Número de óbitos de 28 a 364 dias de vida 

completos, por mil nascidos vivos, na 

população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

(D) Número de óbitos ocorridos no período 

perinatal por mil nascimentos totais, na 

população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) O indicador sócio-econômico “Proporção de 

pobres” expressa a proporção da população 

geral considerada em estado de pobreza, de 

acordo com a renda familiar mensal per 

capita. 

 

São utilizações para este indicador, exceto: 

(A) Dimensionar o contingente de pessoas em 

condições precárias de sobrevivência. 

(B) Analisar variações geográficas e temporais 

na distribuição do trabalho infantil, 

identificando situações que podem 

demandar a realização de estudos 

especiais. 

(C) Contribuir para a análise da situação 

socioeconômica da população, identificando 

estratos que requerem maior atenção de 

políticas públicas de saúde, educação e 

proteção social, entre outras. 

(D) Subsidiar processos de planejamento, 

gestão e avaliação de políticas de 

distribuição de renda. 
 

27) O programa de controle de roedores de um 

determinado município deve estar 

fundamentado em dados que mostrem às 

autoridades da região, os prejuízos 

econômicos e sanitários causados pela 

proliferação desses animais. 
 

São agravos à saúde causados por roedores, 

exceto: 

(A) Hantavirose. 

(B) Leptospirose. 

(C) Peste bubônica. 

(D) Escabiose. 
 

28) A deficiência do sistema de abastecimento 

de água tratada, a falta de saneamento 

básico, o destino inadequado dos dejetos, a 

alta densidade populacional, as carências 

habitacionais e a higiene inadequada 

favorecem a instalação e rápida 

disseminação da seguinte doença: 
 

(A) Cólera. 

(B) Influenza. 

(C) Tracoma. 

(D) Mononucleose. 

29) No Brasil, a febre maculosa brasileira é a 

riquetsiose mais prevalente e reconhecida. 

Sobre a doença, é incorreto afirmar que: 

 

(A) É uma doença infecciosa febril aguda, 

transmitida, de gravidade variável. 

(B) O agente etiológico da doença é uma 

bactéria. 

(C) Todo caso suspeito de febre maculosa 

requer notificação compulsória e 

investigação. 

(D) É adquirida pela picada do barbeiro 

infectado com riquétsia, e a transmissão 

geralmente ocorre quando o artrópode 

permanece aderido ao hospedeiro. 

 

30) A Leishmaniose é uma doença crônica e 

sistêmica, que, quando não tratada, pode 

evoluir para óbito em mais de 90% dos 

casos. A transmissão desta doença ocorre 

da seguinte forma: 

 

(A) picada dos vetores infectados. 

(B) contato entre doente e pessoa sadia. 

(C) ingestão de alimentos contaminados com o 

parasita. 

(D) penetração da larva infectante na pele. 

 

31) No Brasil, as doenças transmitidas por 

alimentos são muito comuns, mas apenas 

nos casos mais graves a pessoa afetada 

procura atendimento médico ou o serviço de 

vigilância sanitária para comunicar o fato. 

 

Representam os principais alimentos envolvidos 

na transmissão do Botulismo: 

(A) Produtos à base de cereais, amido, arroz, 

molhos, almôndegas e massas. 

(B) Conservas caseiras pouco ácidas, palmito 

em conserva e carne enlatada. 

(C) Bolos, tortas e similares com recheio e/ou 

cobertura, produtos de confeitaria, doces e 

Salgados. 

(D) Saladas cruas e água contaminada. 
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32) A vigilância epidemiológica constitui-se em 

importante instrumento para o planejamento, 

a organização e a operacionalização dos 

serviços de saúde, como também para a 

normatização de atividades técnicas 

correlatas. 

 

São funções da vigilância epidemiológica, 

exceto: 

(A) Fiscalização de estabelecimentos para 

verificação da existência de alvará sanitário. 

(B) Divulgação de informações pertinentes. 

(C) Processamento de dados coletados. 

(D) Recomendação das medidas de prevenção 

e controle apropriadas. 

 

33) São os dados mais utilizados em vigilância 

epidemiológica, por permitirem a detecção 

imediata ou precoce de problemas sanitários 

e correspondem à distribuição de casos 

segundo a condição de portadores de 

infecções ou de patologias específicas, 

como também de sequelas: 

 

(A) Dados demográficos. 

(B) Dados de morbidade. 

(C) Dados socioeconômicos. 

(D) Dados de mortalidade. 

 

34) Os parâmetros para inclusão de doenças e 

agravos na lista de notificação compulsória 

devem obedecer determinados critérios. 

 

O elevado poder de transmissão da doença, 

através de vetores ou outras fontes de infecção, 

colocando sob risco a saúde coletiva, representa 

o seguinte critério: 

(A) Transcendência. 

(B) Potencial de disseminação. 

(C) Magnitude. 

(D) Vulnerabilidade. 

 

35) Sobre o papel da Vigilância Sanitária no 

setor de medicamentos, é incorreto afirmar 

que: 

 

(A) As ações da vigilância sanitária abrangem 

todas as etapas de produção e mesmo após 

a introdução dos medicamentos no mercado 

e englobam não apenas os medicamentos 

prontos para uso, mas também suas 

substâncias ativas e demais insumos 

necessários para a fabricação, bem como os 

processos e tecnologias envolvidos. 

(B) Para que os medicamentos possam ser 

comercializados no Brasil, a Anvisa deve 

analisar sua qualidade e eficiência, para 

depois registrá-lo e autorizar sua 

comercialização. 

(C) Os órgãos da vigilância sanitária não têm o 

dever de acompanhar efeitos adversos e 

outros problemas que possam surgir em 

decorrência do uso de medicamentos. 

(D) Uma das principais ações da vigilância 

sanitária é eliminar ou diminuir o risco 

sanitário envolvido na produção e consumo 

de produtos e serviços de interesse da 

saúde, inclusive medicamentos. 

 

36) São bens e produtos submetidos ao controle 

e fiscalização sanitária pela Agência de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), exceto: 

 

(A) Alimentos, excluído bebidas, e aditivos 

alimentares, 

(B) Órgãos, tecidos humanos e veterinários para 

uso em transplantes ou reconstituições. 

(C) Cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer 

outro produto fumígero, derivado ou não do 

tabaco. 

(D) Cosméticos, produtos de higiene pessoal e 

perfumes. 

 

37) São medidas quantitativas de avaliação de 

um sistema de vigilância epidemiológica, 

exceto: 

 

(A) Representatividade. 

(B) Flexibilidade. 

(C) Oportunidade. 

(D) Sensibilidade. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

38) Sobre a edificação e  as instalações dos 

serviços de alimentação, é incorreto afirmar 

que: 

 

(A) As áreas internas e externas do 

estabelecimento devem estar livres de 

objetos em desuso ou estranhos ao 

ambiente, não sendo permitida a presença 

de animais. 

(B) As instalações elétricas devem estar 

embutidas ou protegidas em tubulações 

externas e íntegras de tal forma a permitir a 

higienização dos ambientes. 

(C) Quando presentes, os ralos devem ser 

sifonados e as grelhas não devem possuir 

dispositivo que permitam seu fechamento. 

(D) As instalações físicas como piso, parede e 

teto devem possuir revestimento 

liso,impermeável e lavável. 

 

39) Analise as afirmativas abaixo sobre o 

manejo dos resíduos nos serviços de 

alimentação: 

 

I. O estabelecimento deve dispor de 

recipientes identificados e íntegros, de fácil 

higienização e transporte, em número e 

capacidade suficientes para conter os 

resíduos. 

II. Os coletores utilizados para deposição dos 

resíduos das áreas de preparação e 

armazenamento de alimentos devem ser 

dotados de tampas acionadas com contato 

manual. 

III. Os resíduos devem ser frequentemente 

coletados e estocados em local aberto e 

isolado da área de preparação e 

armazenamento dos alimentos, de forma a 

evitar focos de contaminação e atração de 

vetores e pragas urbanas. 

 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 

40) A vigilância sanitária de serviços de saúde e 

de interesse da saúde tem como objetivos, 

exceto: 

 

(A) Verificar e promover a adesão às normas e 

aos regulamentos técnicos vigentes. 

(B) Avaliar as condições de funcionamento dos 

estabelecimentos de saúde.  

(C) Identificar os riscos e os danos à saúde dos 

pacientes, dos trabalhadores e ao meio 

ambiente. 

(D) Estipular o numero mínimo e máximo de 

atendimentos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


