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Caderno
de Prova

maio

18

18 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
40 questões

2S01 Agente de Fiscalização Sanitária
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

10 questões

(15 questões)
1. Sobre o texto é correto afirmar:
1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que
lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu,
falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado
forasteiro porque era diferente dos outros que
conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque,
estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o
texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que
Juca permanecesse ali.

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada
verso.
A voz das coisas
E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:
“Queres nos deixar, filho desnaturado?”
(…)
Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços,
pareciam querer apertá-lo entre os braços:
“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca,
o arco do teu bodoque, as grades da arapuca,
o varejão do barco e essa lenha sequinha
que de noite estalou no fogo da cozinha?
Depois, homem já feito, a tua mão ansiada
não fez, de um galho tosco , um cabo para a enxada?”
“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais
Num forasteiro céu tu nunca os verás mais.
Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas
hão de lampejar como pontas de espadas.
Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo
irão te procurar com seus olhos de fogo…
calcula, agora, a dor destas pobres estrelas
correndo atrás de quem anda fugindo delas…”
Metotti Del Picchia. Juca Mulato.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a
expressão sublinhada é um vocativo)
b. ( ) Num forasteiro céu tu nunca os verás mais.
(a palavra sublinhada é um artigo e retoma
o termo “meus astros ideais” no verso 11 do
poema)
c. ( ) Correndo atrás de quem anda fugindo delas.
(a palavra sublinhada é um objeto direto)
d. ( ) O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a
palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
e. ( ) Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de
uma próclise na colocação pronominal.
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3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.
1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do
texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a
fala dos personagens e poderiam ser trocadas
por travessão em outro tipo de texto.
4. Em “Filho da mata, vem!”, a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para
substituir uma vírgula.
Estão corretas apenas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2,
relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal
Coluna 2
(
(
(
(

)
)
)
)

Fiquei ouvindo por longo tempo.
As colheitas foram levadas pela chuva.
Fala-se bastante de fiscalização.
Os ecologistas protestaram contra a queima
da floresta.
( ) Agiu contrariamente ao pensamento.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–1–3–2–2
1–2–1–3–2
1–2–1–3–3
1–2–2–3–3
2–1–2–3–3
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5. Analise a frase abaixo:
“Deves informar     engenheiros     a fiscalização, marcada para o próximo sábado,     partir das
8h, verificará também     obediência     nova
lei ambiental.”
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

aos ; que ; à ; à ; à
aos ; que ; a ; a ; à
aos ; de que ; a ; à ; a
os ; de que ; à ; a ; a
os ; que ; à ; a ; à

6. Assinale a alternativa que apresenta correta classificação do vício de linguagem presente na oração.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófato)
O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonasmo)
Vossa Mercê me permite uma observação?
(eco)
e. ( X ) Fazem dois anos que viajamos a aquela
cidade. (solecismo)

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está correta.
a. (
b. (

) Foste vós que aceitaste o desafio.
) Hão de haver outras oportunidades, não as
perca.
c. ( X ) Bateu seis horas o relógio central daquela
praça.
d. ( ) Dois Riachos situam-se em uma cidade
catarinense.
e. ( ) Os Estados Unidos fez parceria com outros
países.
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8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:
1.
2.
3.
4.
5.

O diretor pretende falar com você.
Fizeste os trabalhos durante a tarde?
Informaremos as autoridades no tempo certo.
Põe as cartas sobre a mesa.
Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a correta sequência, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

vos ; los ; as ; as ; lhe
vos ; os ; las ; as ; a ele
lhe ; los ; las ; nas ; a ele
lhe ; os ; las ; nas ; a ele
lhe ; os ; as ; nas ; a ele

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta.
a. ( ) O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é:
Digníssimo Senhor.
b. ( ) A frase: “Solicito vosso parecer o mais breve
possível” está corretamente redigida para
compor a redação de um ofício.
c. ( X ) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de
órgãos públicos devem ser compreendidas
por todo e qualquer cidadão brasileiro.
d. ( ) Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a
qualquer tipo de autoridade.
e. ( ) “Atenciosamente” é o tratamento indicado
para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão “acesso à medicina preventiva”
a expressão “medicina preventiva” fosse pluralizada,
assinale a alternativa que corresponderia à correta
escrita dessa expressão.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Acesso à medicinas preventivas
Acesso a medicinas preventivas
Acessos à medicinas preventivas
Acesso as medicinas preventivas
Acesso para às medicinas preventivas

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o recurso Bloqueio de Rastreamento, que pode ser acionado a partir da Guia ‘Revisão’ do software MS Word
2013 em português.
a. ( X ) Visa impedir que outros autores desativem o
controle de alterações do documento.
b. ( ) Visa impedir que outros autores editem o
documento.
c. ( ) Visa impedir que outros autores editem e/ou
imprimam o documento.
d. ( ) Visa desativar as informações sobre origem do
documento, como data e autor, para impedir
que o documento possa ser rasteado.
e. ( ) Visa desativar as informações de localização
do documento, de forma a impedir que cópias
do documento em diversos computadores
possam ser rastreadas.

12. São todas formas válidas de restrições de edição
do MS Word 2013 em português:
1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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13. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o suplemento PowerPivot do MS Excel 2010.
a. ( ) Não há um suplemento denominado
PowerPivot no MS Excel 2010.
b. ( X ) Possui recursos que permitem executar uma
análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
c. ( ) É a interface de integração do MS Excel com o
MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
d. ( ) É componente do MS Powerpoint e não do
MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
e. ( ) É um recurso mais avançado que tem como
objetivo a transposição dos dados (pivot), o
que resulta em uma nova perspectiva de
análise.

14. São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word
2013 em português através do recurso Arquivo 
Informações  Proteger documento.
1. Marcar o documento como final e torná-lo
somente leitura.
2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. São todas funções de texto do MS Excel 2013 em
português:
1.
2.
3.
4.

Concatenar
Esquerda
Exato
Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

Prefeitura Municipal de São José

Conhecimentos Específicos
16. De acordo com a Lei no 986/1969 que institui
normas básicas sobre alimentos, no que se refere às
infrações dos preceitos mediante processo administrativo, é incorreto afirmar:

17. Com relação aos direitos constitucionais da tributação e do orçamento, é correto afirmar:
a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) No caso de alimentos perecíveis a análise fiscal não poderá ultrapassar de 24 horas, e de
30 dias nos demais casos a contar da data do
recebimento da amostra.
( ) O prazo de interdição não poderá exceder
de 60 dias, e para os alimentos perecíveis, de
48 horas, findo o qual a mercadoria ficará
imediatamente liberada.
( X ) Do alimento interditado será colhida amostra
representativa do estoque existente, a qual,
dividida em duas partes, será tornada inviolável para que se assegurem as características
de conservação e autenticidade sendo uma
delas entregue ao detentor ou responsável
pelo alimento, para servir de contraprova, e
outra encaminhada imediatamente ao laboratório oficial de controle.
( ) A interdição de alimento para análise fiscal
será iniciada com a lavratura de termo de apreensão assinado pela autoridade fiscalizadora
competente e pelo possuidor ou detentor da
mercadoria ou, na sua ausência, por duas testemunhas, onde se especifique a natureza, o
tipo, a marca, a procedência, o nome do fabricante e o do detentor do alimento.
( ) Em caso de divergência entre os peritos
quanto ao resultado da análise fiscal condenatória ou discordância entre os resultados
desta última com a da perícia de contraprova,
caberá recurso da parte interessada ou do
perito responsável pela análise condenatória à autoridade competente, devendo esta
determinar a realização de novo exame pericial sobre a amostra em poder do laboratório
oficial de controle.

(25 questões)

b.

c.

d.

e.

) Somente a União poderá instituir isenções
de tributos da competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
( X ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir taxas, em razão
do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição.
( ) Sempre que possível, os impostos terão caráter
impessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado
à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
as atividades econômicas do contribuinte.
( ) A União, mediante o poder supremo, poderá
instituir empréstimos compulsórios no caso
de investimento público de caráter urgente e
de relevante interesse nacional.
( ) É permitido à União instituir tributo que não
seja uniforme em todo o território nacional ou
que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município,
em detrimento de outro, admitida a concessão
de incentivos fiscais destinados a promover o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País.
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18. Assinale a alternativa que apresenta a classificação quanto à estabilidade da Constituição Federal de
1988.
a. ( ) Imutáveis são aquelas inalteráveis, pois pretendem ser permanentes, eternas.
b. ( ) Semirrígidas são aquelas que podem ser
modificadas por processo legislativo ordinário. Outras, somente por processo legislativo
especial.
c. ( ) Super-rígidas são aquelas que possuem um
processo executivo diferenciado (plebiscito)
para sua modificação.
d. ( X ) Rígidas são aquelas que só podem ser alteradas mediante processo especial de reforma,
normalmente, por meio de quórum especial, diferenciado do exigido para as demais
normas.
e. ( ) Flexíveis são aquelas facilmente alteradas
por voto paritário e votadas no órgão de
maior poder legislativo que seria o congresso
nacional.

19. De acordo com a Lei no 9.294/1996 que dispõe
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, é correto afirmar:
a. ( ) É proibida a venda por via postal inferior a dez
lotes.
b. ( ) É permitida a distribuição de amostra ou
brinde inferior a cinquenta mililitros e cinco
unidades.
c. ( ) É proibida a realização de visita promocional
ou distribuição gratuita em estabelecimento
de ensino ou local público, exceto quando
agendada previamente.
d. ( ) É permitida a propaganda fixa ou móvel em
estádio, pista, palco ou local similar, desde
que seja devidamente remunerada.
e. ( X ) Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos
desta Lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac. Neste
caso as cervejas não são consideradas bebidas
alcoólicas.
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20. De acordo com a Lei no 9782/1999, que define
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que cria a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras
providências, é correto afirmar:
a. ( X ) A exoneração imotivada de Diretor da Agência
somente poderá ser promovida nos quatro
meses iniciais do mandato, findos os quais será
assegurado seu pleno e integral exercício, salvo
nos casos de prática de ato de improbidade
administrativa, de condenação penal transitada em julgado e de descumprimento injustificado do contrato de gestão da autarquia.
b. ( ) A gerência e a administração da Agência serão
exercidas por uma Diretoria Colegiada, composta por até seis membros, sendo um deles o
seu Diretor-Presidente.
c. ( ) Os Diretores serão brasileiros ou naturalizados,
indicados e nomeados pelo Presidente da
República após aprovação prévia do Senado
Federal, para cumprimento de mandato de
cinco anos, admitida uma única recondução.
d. ( ) Até um ano e seis meses após deixar o cargo,
é vedado ao ex-dirigente representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência.
e. ( ) Aos dirigentes da Agência é vedado o exercício de qualquer outra atividade profissional,
empresarial, sindical ou de direção político-partidária. Salvo em casos especiais de diretor-presidente de empresa familiar.

21. A Constituição Federal de 1988 pode ser classificada como:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Legal, outorgada, dogmática, analítica, formal
e super-rígida.
( ) Legal, promulgada, histórica, analítica, formal,
rígida e normativa.
( X ) Escrita, promulgada, dogmática, analítica,
formal, rígida e normativa.
( ) Escrita, outorgada, histórica, sintética, material
e super-rígida.
( ) Escrita, outorgada, dogmática, sintética, material e normativa.
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22. De acordo com a Lei no 5.991/1973 que dispõe
sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e
dá outras Providências, é correto afirmar:
a. ( ) A cada farmacêutico será permitido exercer a
direção técnica de, no máximo, três farmácias,
sendo uma comercial e duas hospitalares.
b. ( ) O Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia baixará instruções sobre
receituário, utensílios, equipamentos e relação do estoque máximo de produtos homeopáticos controlados.
c. ( ) Não é permitido às farmácias homeopáticas
manter seções de vendas de correlatos e de
medicamentos não homeopáticos.
d. ( X ) Somente será permitido o funcionamento de
farmácia e drogaria sem a assistência do técnico responsável, ou do seu substituto, pelo
prazo de até trinta dias, período em que não
serão aviadas fórmulas magistrais ou oficiais
nem vendidos medicamentos sujeitos a
regime especial de controle.
e. ( ) Cessada a assistência técnica pelo término ou
alteração da declaração de firma individual,
contrato social ou estatutos da pessoa jurídica
ou pela rescisão do contrato de trabalho, o
profissional transferirá ao proprietário os atos
praticados durante o período em que deu
assistência ao estabelecimento.

23. De acordo com a Lei no 6.437/1977 que configura
infrações à legislação sanitária federal, a pena de
multa consiste no pagamento das seguintes quantias:
a. ( ) Nas infrações leves, de R$ 2.000,00 a
R$ 85.000,00.
b. ( ) Nas infrações graves, de R$ 85.000,00 a
R$ 200.000,00.
c. ( ) Nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 a
R$ 1.600.000,00.
d. ( ) Nas infrações levíssimas, de R$ 200,00 a
R$ 2.000,00.
e. ( X ) As multas serão aplicadas em dobro em caso
de reincidência.

24. Sobre as penalidades determinadas pela Lei
no 11.105 de 24/03/2005 que estabelece normas de
segurança e mecanismos de fiscalização de atividades
que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Realizar clonagem humana: Pena – reclusão,
de 8 a 1 ano, e multa.
( X ) Utilizar embrião humano em desacordo com
o que dispõe o artigo 5o desta Lei: Pena –
detenção, de 1 a 3 anos, e multa.
( ) Utilizar, comercializar, registrar, patentear e
licenciar tecnologias genéticas de restrição do
uso: Pena – reclusão, de 12 a 15 anos, e multa.
( ) Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião
humano: Pena – reclusão, de 4 a 10 anos, e
multa.
( ) Liberar ou descartar organismos geneticamente modificados (OGM) no meio ambiente,
em desacordo com as normas estabelecidas
pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de
registro e fiscalização: Pena – reclusão, de
4 meses a 4 anos, e multa.

25. Com relação à classificação dos resíduos sólidos, é
incorreto afirmar:
a. ( X ) GRUPO A: resíduos que apresentam risco
potencial à saúde pública e ao meio ambiente
devido à presença de agentes biológicos,
exceto animais mortos a bordo dos meios de
transporte.
b. ( ) GRUPO A: resíduos que apresentam risco
potencial à saúde pública e ao meio ambiente
devido à presença de agentes biológicos.
Neste grupo incluem-se, dentre outros, lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes,
vidros quebrados.
c. ( ) GRUPO B: resíduos que apresentam risco
potencial à saúde pública e ao meio ambiente
devido às suas características químicas.
d. ( ) GRUPO C: rejeitos radioativos. Enquadram-se
neste grupo os materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de
laboratórios de análises clínicas, serviços de
medicina nuclear e radioterapia.
e. ( ) GRUPO D: resíduos comuns são todos os
demais que não se enquadram nos grupos
descritos anteriormente.
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26. De acordo com a Lei 7.802/1989 que dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, e dá outras providências,
assinale a alternativa que completa corretamente o
texto abaixo.

28. Com relação à Vigilância Sanitária na prevenção
em contato de contaminação de riscos ambientais, é
incorreto afirmar:
a. (

b.

Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:
a. ( ) que matem pragas daninhas e impeçam o
crescimento natural das lavouras.
b. ( ) que não revelem características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo
com os resultados atualizados de experiências
da comunidade científica;
c. ( X ) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes,
de modo a impedir que os seus resíduos
remanescentes provoquem riscos ao meio
ambiente e à saúde pública;
d. ( ) que não provoquem distúrbios hormonais,
danos ao aparelho reprodutor, de acordo com
procedimentos e experiências atualizadas na
comunidade científica;
e. ( ) que não provoquem distúrbios no sistema
digestório de acordo com os resultuados de
experiências científicas.

27. Com relação aos cuidados a serem adotados para
a preparação de alimentos seguros, é correto afirmar:
a. ( ) Para conservação a quente, os alimentos devem
ser submetidos a temperatura inferior a 50°C.
b. ( ) Os alimentos devem ser conservados sob
refrigeração a temperaturas inferiores a 4°C.
c. ( ) Durante a preparação dos alimentos, devem
ser adotadas medidas a fim de maximizar a
contaminação cruzada.
d. ( ) Os alimentos devem ser descongelados sob
temperatura ambiente e podem ser recongelados apenas uma única vez.
e. ( X ) Os gêneros alimentícios devem ser obrigatoriamente protegidos por invólucros próprios
e adequados no armazenamento, transporte,
exposição.
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c.

d.

e.

) A avaliação de riscos é um procedimento
utilizado para sintetizar as informações disponíveis e os julgamentos sobre as mesmas com
o objetivo de estimar os riscos associados a
uma determinada exposição.
( ) O gerenciamento de riscos consiste na seleção e implementação de estratégias mais
apropriadas para o controle e a prevenção
de riscos, envolvendo a regulamentação, a
utilização de tecnologias de controle e remediação ambiental, a análise de custo/benefício,
a aceitabilidade de riscos e a análise de seus
impactos nas políticas públicas.
( ) Os indicadores de saúde ambiental serão utilizados para tomada de decisões, por intermédio
do uso de diferentes ferramentas, tais como a
estatística, a epidemiologia e utilização destes
com os sistemas de informação geográfica.
( X ) Para grandes áreas contaminadas, como rios
poluídos ou cidades inteiras com elevada contaminação do ar, já existem estratégias de isolamento ou barreiras que impeçam, de forma
factível, a exposição das pessoas aos riscos
presentes. Essas estratégias foram baseadas
nas políticas intersetoriais de âmbito nacional
ou até mesmo de âmbito internacional.
( ) Um importante precursor da Vigilância
Ambiental em Saúde desenvolveu-se vinculado às ações de controle de fatores ambientais biológicos como vetores, animais transmissores da raiva, acidentes como animais
peçonhentos, contaminação biológica da água
de consumo humano (cólera, diarreias, etc) e,
mais recentemente, fatores físicos e químicos
relacionados à contaminação ambiental.

Prefeitura Municipal de São José

29. A Administração é dotada de poderes ou prerrogativas instrumentais que garantem o efetivo desempenho de suas atribuições que lhe são legalmente
definidas.

31. Os princípios implícitos da administração pública
são:

Em relação ao assunto, é correto afirmar:

b.

a. ( X ) O Poder Disciplinar é exercido como faculdade punitiva interna da Administração
Pública e por isso mesmo só abrange as infrações relacionadas com o serviço público.
b. ( ) O Poder Hierárquico é o poder de que dispõe
o Legislativo para distribuir e escalonar as
funções de seus órgãos e a atuação de seus
agentes, estabelecendo assim a relação de
supremacia.
c. ( ) O Poder Regulamentar é o poder inerente e
privativo do Chefe do Poder Legislativo, indelegável a qualquer subordinado. Trata-se do
poder atribuído ao chefe do Poder Legislativo
para editar atos, com o objetivo de dar fiel
cumprimento às leis.
d. ( ) A Polícia Judiciária desenvolve e executa atividades de caráter opressivo e ostensivo, ou
seja, possui o dever de reprimir atividades
infratoras à lei por meio da atuação policial
em caráter civil, com a consequente captura
daqueles que infringirem a lei civil.
e. ( ) O Poder Regulamentar visa à proteção específica de valores sociais, vedando a práticas de
condutas que possam ameaçar a segurança
pública, a ordem pública, a tranquilidade e o
bem-estar social, a saúde e a higiene coletiva,
a moralidade pública, entre outras.

a. (

c.

d.

e.

) Princípio da Lealdade, Princípio da Autotutela,
Princípio da Continuidade.
( ) Princípio da Continuidade, Princípio da
Especialidade, Princípio de Tarefas.
( ) Princípio da Indisponibilidade do Interesse
Público, Princípio dos Direitos do Trabalhador,
Princípio da Autotutela.
( X ) Princípio da Supremacia do Interesse Público,
Princípio da Continuidade, Princípio da
Razoabilidade e Proporcionalidade.
( ) Princípio da Razoabilidade e Proporcionali
dade, Princípio da Supremacia do Interesse
Público, Princípio da Lealdade.

32. Quanto à classificação dos atos administrativos, é
correto afirmar:
a. (

b.

c.

30. Segundo a doutrina majoritária administrativa,
podemos agrupar os atos administrativos em cinco
espécies. São elas:

d.

a. ( ) Atos anulação, Atos ordinatórios, Atos negociais, Atos enunciativos, Atos punitivos.
b. ( X ) Atos normativos, Atos ordinatórios, Atos
negociais, Atos enunciativos, Atos punitivos.
c. ( ) Atos normativos, Atos ordinatórios, Atos negociais, Atos enunciativos, Atos revogatórios.
d. ( ) Atos normativos, Atos perfeitos, Atos individuais, Atos enunciativos, Atos punitivos.
e. ( ) Atos eficazes, Atos ordinatórios, Atos negociais, Atos enunciativos, Atos administrativos.

e.

) Os atos administrativos complexos caracterizam-se por não possuir destinatários diretos e
determinados, apresentam apenas situações
normativas aplicáveis a todos os administrados e hipóteses fáticas que se enquadram nos
casos descritos de forma abstrata.
( ) Ato administrativo simples é aquele que já
está disponível e apto a produzir seus regulares efeitos, sendo capaz de atingir sua pleni
tude e alcance.
( ) Ato administrativo geral é o que necessita,
para sua formação e validade, da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, ou
autoridades, diferentes.
( ) Ato administrativo eficaz é aquele que
decorre de uma única manifestação de
vontade, de um único órgão, unipessoal, ou
mediante apreciação de colegiado.
( X ) Os atos administrativos individuais são aqueles que possuem destinatário final certo e
determinado, produzindo seus efeitos de
maneira direta e concreta e de forma individualizada, seja constituindo ou declarando situações jurídico-administrativa particulares. O
ato individual pode ter um único destinatário
– ato singular – ou então diversos destinatários, desde que determinados e identificados
– atos plúrimos.
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33. Com relação ao controle da Administração, é
correto afirmar:

34. Sobre análise e gerenciamento de risco sanitário,
é correto afirmar:

a. ( ) Controle judicial pode ser assim entendido
como antônimo de reexame ou revisão, ou
seja, é a verificação, pelo Poder Judiciário,
quando provocado, da ilegalidade dos atos
praticados pela Administração Pública, isto
porque a jurisdição civil, contenciosa e
voluntária, é exercida pelos juízes, em todo o
território nacional.
b. ( ) O controle administrativo, integrante do sistema de controle externo, que muitos denominam parlamentar sem que vigore no país o
regime parlamentarista tem como finalidade
o exercido da fiscalização e correção dos interesses públicos.
c. ( X ) O Controle Administrativo, ou também chamado de controle interno, tem como finalidade principal obter a harmonia e a padroni
zação da ação administrativa, a eficácia dos
serviços administrativos e, bem assim, a
retidão e a competência dos funcionários que
guarnecem a administração.
d. ( ) O controle externo judiciário é desempenhado de forma direta e indireta. Será indireto
quando exercido pelo Congresso Nacional,
em nível federal, nível estadual e distrital; e
pelas Câmaras Municipais, em nível municipal.
Será legislativo direto o controle exercitado
pelos Tribunais de Contas, que funcionam
como órgãos auxiliares de Poder Legislativo.
e. ( ) O controle é a modalidade de extinção de ato
administrativo que ocorre por razões de oportunidade e conveniência da Administração
Pública, atendido o interesse coletivo.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Risco é a medida das consequências de um
determinado evento.
( X ) Em análise de risco, é aceitável que haja um
nível mínimo de risco, isto é, um equilíbrio
entre risco e benefício pode ser encontrado.
( ) A avaliação de riscos, por sua própria natureza,
é um processo onde o risco específico é caracterizado qualitativamente para que aqueles
que tomam decisões possam concluir se o
perigo potencial é suficientemente grande
que precise ser administrado ou regulado.
( ) São considerados riscos iatrogênicos: água
(consumo e mananciais hídricos), esgoto, lixo
(doméstico, industrial, hospitalar), vetores e
transmissores de doenças (mosquitos, barbeiro,
animais), poluição do ar, do solo e de recursos
hídricos, transporte de produtos perigosos, etc.
( ) Risco é a situação (incêndio, explosão ou vazamento de substâncias tóxicas) que ameaça
a existência de uma pessoa ou a integridade
física de instalações e edificações. Pode também ser definido como sendo as condições de
uma variável com potencial para causar danos
ou lesões.

35. Não leve para casa embalagens estufadas, enferrujadas, amassadas, furadas, rasgadas, violadas ou que
estejam vazando.
Caso você só perceba o problema quando chegar em
casa, tome as seguintes providências:
a. (
b.

c.

d.

e.
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) procure o fornecedor ou fabricante do
produto.
( ) comunique o fato à prefeitura municipal da
sua cidade, que é o responsável técnico pela
venda de produtos industrializados.
( ) retorne imediatamente ao estabelecimento, e
nesse caso, não é necessário a nota fiscal ou o
ticket.
( ) comunique a um órgão de defesa do consumidor e aguarde no local para juntos aplicarem uma multa ao estabelecimento.
( X ) denuncie o que aconteceu em um órgão de
fiscalização de alimentos. O fornecedor será
punido se sabia do defeito do produto e vendeu-o assim mesmo.

Prefeitura Municipal de São José

36. Sobre Vigilância Sanitária, é incorreto afirmar:
a. ( X ) No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) é responsável por criar
normas e regulamentos e dar suporte para
todas as atividades da área no País. A ANVISA
delega poderes aos Estados e Municípios para
executar as atividades de controle sanitário e
fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras.
b. ( ) 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 da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
c. ( ) Criada pela Lei no 9.782, de 26 de janeiro 1999,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) é uma autarquia sob regime especial,
que tem como área de atuação não um setor
específico da economia, mas todos os setores
relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira.
d. ( ) No campo da vigilância sanitária, a regulação
pode ser compreendida como o modo de
intervenção do Estado para impedir possíveis
danos ou riscos à saúde da população.
e. ( ) São ações características da vigilância sanitária: a verificação frequente dos níveis de
contaminantes em produtos ou ambientes
e de componentes de medicamentos, em
relação a certo padrão mínimo de nocividade;
atividades de prevenção primária de riscos
específicos ou de proteção da saúde frente a
riscos inespecíficos.

37. Considere o seguinte conceito:

38. Consideram-se bens e produtos submetidos
ao controle e à fiscalização sanitária pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária:
a. (
b. (

) alimentos, exceto bebidas e águas envasadas.
) alguns medicamentos veterinários que contenham contaminantes orgânicos.
c. ( ) saneantes não clorados destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos.
d. ( X ) medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e
tecnologias.
e. ( ) radiomesótopos para uso diagnóstico in
loco e radiofármacos e produtos radioativos
utilizados em diagnóstico e terapia.

39. Sobre as informações que devem estar contidas
nos rótulos de embalagens dos produtos industrializados ou feitos em fábricas, é correto afirmar:
a. ( X ) quantidade, composição, aditivos, peso.
b. ( ) nome e endereço do fabricante, data e hora
da fabricação e validade, bem como identificação dos fornecedores da matéria prima.
c. ( ) carimbos ou registros dos serviços de inspeção
tais como Vigilância Sanitária ou Ministério da
Saúde, carimbos da prefeitura municipal.
d. ( ) indicação de substância que seja prejudicial à
saúde, peso, porcentagem de aditivos químicos usados na produção.
e. ( ) nome e endereço do fabricante, número do
credenciamento junto ao órgão competente,
tipo do material usado na embalagem e
número de reciclagem do produto.

Presença de substâncias ou agentes estranhos, de
origem biológica, química ou física que sejam considerados nocivos ou não para saúde humana.
Assinale a alternativa cujo termo é representado por
este conceito.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

resíduos
desinfecção
contaminação
sinantrópicos
antissepsia
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40. Sobre os aditivos, que são substâncias colocadas
nos alimentos, como conservantes, antioxidantes,
estabilizantes e espessantes, corantes e aromatizantes,
é correto afirmar:
a. ( ) Os estabilizantes e espessantes tornam os
produtos mais atraentes.
b. ( X ) Os corantes artificiais vêm sendo condenados
por especialistas de saúde, pois possuem
substâncias que provocam alergia ou outras
doenças em algumas pessoas.
c. ( ) Os corantes e aromatizantes fazem o produto
durar por mais tempo.
d. ( ) Os conservantes e oxidantes vêm sendo estimulados por especialistas de saúde, pois possuem substâncias que provocam longevidade.
e. ( ) O estabilizante tartrazina é um corante vermelho usado em balas, gelatinas, pó para pudim,
refrescos, bebidas e doces.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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