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CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: INSPETOR SANITÁRIO

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 50 (cinquentquestões objetivas, numeradas de 01 a 50, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Raciocínio Lógico;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E 45 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E 46 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E 47 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E 48 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E 49 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E 50 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa correta correspondente às ideias do texto base.
“Não se tem um país competitivo, se o povo não tiver boa saúde, boa educação, formação profissional e segurança 
jurídica. E, mais do que reclamar da crise, é preciso acreditar na força do povo.” 

A) Não se tem um país competitivo porque o povo não tem saúde.
B) Entre as condições para um país ser competitivo, está a saúde.
C) O povo reclama da crise e por isso não é competitivo.
D) Ninguém acredita na força do povo.
E) Reclamar, cada vez mais, dá força ao povo.

Questão 02
Assinale a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) consciencia – reporteres – viola– Amapa
B) necessario – oposta – lingua – varias
C) suplica – inteligencia – cartaz– atras
D) replica – ordinaria – apice – ansia
E) reflexo – tres – ate – inumeravel

Questão 03
Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal.

A) Ninguém obedeceu as normas da instituição.
B) Ela assistiu ao doente.
C) Visamos o atestado médico solicitado.
D) Aspiramos o cargo de presidente da empresa.
E) Isso não implica em desistência de ninguém.

Questão 04
Assinale a alternativa onde a palavra destacada foi usada com o sentido correto.

A) Nada na vida acende sem esforço.
B) Ascenda   o fogo da paixão e seja feliz.
C) Com as ruas esburacadas, o tráfico de automóveis ficou inviável.
D) O tráfego de madeira na Amazônia é crime.
E) Ele cometeu uma infração no trânsito e foi multado.

Questão 05
Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

A) Eu canto porque o instante existe.
B) Porque   poesia num mundo insensível?
C) Não estudaste o necessário, por que?
D) Não estudei porquê não tive tempo.
E) Por quê   queres a minha presença no evento?

Questão 06
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) musica – tambem – ecologia – vespera
B) alem – cafe – cerebro – nuvem
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C) media – proprio – codigo – patins
D) juiz – psicologo – medico – minimo
E) reporter – utero – exodo – lampada

Questão 07
Assinale a alternativa correta quanto à grafia de todas as palavras.

A) concessão – escassez – discussão – sucessivo
B) cacetete – demissão – missionário – dissipar
C) assédio – assessor – asediar – assustar
D) obseção – extensivo – repulsão – teste
E) compreensão – averssão – consenso – cançado

Questão 08
Assinale a opção correta quanto ao uso do há, a, à.

A) À   muitas pessoas que falam da solidão.
B) Nada há entre mim e você.
C) Ele anda à pé diariamente. 
D) A   pouco tempo ele reconheceu a paternidade.
E) Hoje a noite viajarei.

Questão 09
Marque a opção que contém adjunto adverbial.

A) A semente virou flor.
B) Anseio por sua presença.
C) Vi alguém na biblioteca.
D) Alugaram a casa.
E) Conversei com a mãe dela.

Questão 10
Assinale a alternativa que contém a ideia correspondente à frase abaixo:
“O homem sem iniciativa, que tudo espera do acaso, é como o mendigo, que vive de esmolas.”

A) Os homens são acomodados por natureza.
B) Todos os homens esperam pelo acaso.
C) Os homens e os mendigos não são frutos do acaso.
D) Mesmo tendo iniciativa, os homens são dependentes do acaso.
E) O homem, sem iniciativa, esmola tal qual um mendigo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11
Uma vela de 48 cm de altura diminui 1,6 mm por minuto. Quanto tempo levará para se consumir?

A) 3h.
B) 3h e 20min.
C) 4h.
D) 4h e 30min.
E) 5h.

Questão 12
A capacidade do tanque de combustível de um caminhão é de 54 litros. O consumo médio desse caminhão é 1 litro a  
cada 9 km rodados. Estando o tanque cheio e o caminhão tendo rodado 279 km, quantos km o caminhão pode ainda  
rodar com o restante do combustível?
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A) 540 km.
B) 279 km.
C) 207 km.
D) 199 km.
E) 154 km.

Questão 13
João deveria pagar uma prestação de R$ 240,00, mas ele atrasou o pagamento e vai pagar juntamente com a prestação,  
uma multa de 8% sobre o valor. O total a ser pago é:

A) R$ 259,20.
B) R$ 248,00.
C) R$ 292,00.
D) R$ 275,80.
E) R$ 300,00.

Questão 14
José possui uma coleção de livros contendo 14 livros de Matemática, 16 livros de História e 18 livros de Biologia. A  
fração que representa os livros de História é:

A) 3/5.
B) 2/5.
C) 2/3.
D) 1/3.
E) 1/4.

Questão 15
Duas bolas brancas valem seis bolas pretas; quantas bolas pretas posso trocar por cinco bolas brancas?

A) 5.
B) 12.
C) 15.
D) 16.
E) 18.

Questão 16
Um comerciante resolveu dividir um prêmio entre seus 3 empregados, em partes diretamente proporcional ao tempo  
de serviço. Se a quantia dividida foi de R$ 6.900,00 e cada empregado está trabalhando, respectivamente há 6, 8 e 9  
anos, o empregado com menos tempo recebeu:

A) R$ 3.000,00.
B) R$ 2.400,00.
C) R$ 2.700,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 4.140,00.

Questão 17
Uma loja faz a seguinte promoção na venda de laranjas: “Leve 4 kg e pague 3 kg”. Aproveitando a promoção, resolvi  
comprar laranjas. Quantos kg de laranjas eu levei, sabendo que paguei 15 kg? 

A) 20.
B) 24.
C) 18.
D) 25.
E) 12.
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Questão 18
Comprei um eletrodoméstico à vista, com desconto de 15%. Devido ao desconto, paguei R$ 300,00 a menos. O preço 
do eletrodoméstico, sem o desconto, era de:

A) R$ 1.500,00.
B) R$ 1.200,00.
C) R$ 2.400,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 2.000,00.

Questão 19
Um ciclista fez um percurso de 48 km. Se tivesse feito o percurso com uma velocidade média de 4 km/h a mais que a 
usada, teria levado uma hora a menos. Em quantas horas foi feita a viagem?

A) 3 horas.
B) 4 horas.
C) 4 horas e 20 minutos.
D) 5 horas.
E) 6 horas.

Questão 20
Uma caixa d’água é abastecida à razão constante de 12 litros por minuto, e simultaneamente, seu conteúdo escoa, por  
uma torneira, à razão constante de 8 litros por minuto. Estando a caixa vazia e ligando as duas torneiras ao mesmo  
tempo, quantos litros haverá na caixa d’água após 2 horas e 20 minutos?

A) 480 litros.
B) 560 litros.
C) 650 litros.
D) 900 litros.
E) Mais do que 1.000 litros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 21
Assinale a alternativa correta que revela uma conduta ética nas relações de trabalho.

A) Aprender a desenvolver a escuta empática.
B) Decidir usando apenas “um lado da moeda”.
C) Levar vantagem à custa de colegas.
D) Praticar o excesso de confiança no próprio julgamento.
E) Nas reuniões interdepartamentais, aceitar apenas as opiniões dos seus colegas de departamento.

Questão 22
Para se anotar de maneira eficaz recados recebidos por telefone é importante a obtenção de informações completas, 
que incluem:

I. nome (primeiro e último) da pessoa que ligou e da empresa.
II. número de telefone para contato, com o código de área quando necessário.
III. objetivo da ligação e horário da mesma.
IV. informações especiais (por exemplo: ligar depois das 10h).

Estão corretas apenas as afirmações:
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) I e II.
E) II e III.
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Questão 23
Segundo BELTRÃO (1998), a correspondência oficial é classificada em: secreta, confidencial, reservada e ostensiva 
ou ordinária. Assinale a alternativa correta, sobre o que significa uma “correspondência confidencial”.

A) É aquela cujo resguardo é irrestrito.
B) É aquela que diz respeito  a um assunto que é do conhecimento de todas as  áreas  de determinado órgão  

público.
C) É aquela cujo conteúdo exige sigilo absoluto e sua divulgação pode comprometer a segurança do Estado ou as  

suas relações internacionais.
D) É aquela que diz respeito a informações de caráter pessoal ou a assunto cujo conhecimento deve ficar o mais 

restrito possível.
E) Não deve haver confidencialidade em correspondências oficiais.

Questão 24
Algumas atitudes entre líderes e liderados e entre pares podem dificultar ou facilitar o alcance da qualidade de vida no 
trabalho. Assinale a alternativa que contém uma ou mais atitudes que dificultam esse alcance.

A) Procurar desenvolver boas relações interpessoais e promover a melhoria contínua das condições de trabalho.
B) Adular “os de cima”, competir com os colegas de mesmo nível hierárquico, pisar nos “de baixo”.
C) Não esperar que se tenha qualidade de vida apenas com base na boa remuneração e nos benefícios.
D) Dar atenção, elogiar e ter consideração pelas pessoas.
E) Buscar conhecimento e autoconhecimento para compreensão das relações interpessoais.

Questão 25
Assinale a alternativa correta, com base na Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão.

A) O agente público investido em cargos e funções de um dos Poderes Municipais não poderá exercer cargos e 
funções de outro.

B) O agente público investido em uma função do Poder Executivo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Legislativo Municipal, desde que seja concursado em ambos.

C) O agente público investido em uma função do Poder Legislativo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Executivo Municipal, desde que não seja concursado em ambos.

D) O agente público investido em cargo no Poder Legislativo Municipal poderá exercer outro cargo no Poder 
Executivo Municipal, desde que ambos sejam de meio período em cada um e com compatibilidade de horário.

E) O agente público investido em um cargo do Poder Executivo Municipal poderá exercer um cargo adicional no 
Poder Legislativo Municipal, desde que autorizado pelo Poder Judiciário Municipal.

Questão 26
Consoante  o que estabelece  o regime jurídico  dos funcionários  civis  do Município de Francisco  Beltrão,  para  a  
contagem de tempo de serviço não será considerado como tempo de efetivo exercício o afastamento em virtude de:

I. casamento, até 15 dias.
II. convocação para o serviço militar.
III. faltas injustificadas, não excedentes a noventa dias durante um triênio.
IV. férias.
V. licença para tratamento de saúde.

Estão corretas apenas as afirmações:
A) II e IV
B) III e IV
C) I e IV
D) II e V
E) I e III
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Questão 27
De acordo com o que estabelece a Lei n.º 1.202/85, estabilidade é a situação adquirida pelo funcionário efetivo, após o  
transcurso do período de estágio probatório, garantindo-lhe a permanência no cargo. Sobre a possibilidade de perda do  
cargo pelo funcionário estável, assinale o item em que a afirmação está correta.

A) O funcionário estável somente perderá o cargo se deixar de cumprir o período de estágio probatório.
B) A perda do cargo somente ocorre em virtude de instauração de processo administrativo.
C) A perda do cargo ocorre em virtude de sentença judicial ou processo administrativo, que haja concluído pela  

sua demissão, tendo sido assegurado ao funcionário o exercício do direito à ampla defesa.
D) Exercendo sempre o direito à ampla defesa, o funcionário estável não está sujeito à perda do seu cargo.
E) A perda do cargo pelo funcionário estável somente ocorre se houver, de sua parte, pedido de demissão.

Questão 28
Sobre o Município de Francisco Beltrão pode-se afirmar que:

A) tem autonomia política, financeira e administrativa.
B) a data comemorativa da emancipação política e administrativa do Município é 14 de novembro.
C) tem personalidade jurídica de direito público externo.
D) poderá ser subdividido em regiões militares conforme estabeleça a Lei.
E) a alteração do nome do Município ou distrito, bem como a mudança da sede, dependerá somente da consulta à 

população.

Questão 29
Com base na Constituição Federal, associe a 2ª coluna com a 1ª.

I. Princípio que rege a República Federativa do Brasil nas 
suas relações internacionais:

(    ) garantir o desenvolvimento nacional.

II. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil:

(    ) os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.

III. A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamento:

(    ) a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade.

A sequência correta de cima para baixo da 2ª coluna é:
A) 2 – 1 – 3
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 2 – 1
D) 3 – 1 – 2
E) 1 – 2 – 3

Questão 30
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco.
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à ________, à segurança e à ________.”

A) igualdade; prosperidade.
B) fraternidade; propriedade.
C) fraternidade; prosperidade.
D) consciência; propriedade.
E) igualdade; propriedade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31
A atuação  da  vigilância  sanitária  e  ambiental  será  feita  integradamente  com  a  vigilância  epidemiológica,  elas  
abrangem um conjunto de ações capazes de:

A) eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo e da coletividade;  intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, distribuição, comercialização e uso de bens de capital 
de consumo e da prestação de serviços de interesse da saúde individual e coletiva.

B) notificar exclusivamente as doenças infecto-contagiosas, mantendo atualizado o preenchimento da Declaração 
de Nascido Vivo e Declaração de Óbito.

C) fornecer dados e informações à sociedade civil organizada para fins de planejamento de ações assistenciais e 
de elaboração de informações de saúde.

D) organizar e prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.
E) Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.

Questão 32
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Direito garantido mediante políticas sociais e econômicas: que visem à  
redução do risco de doenças e de outros agravos; e possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e serviços  
para promoção, proteção e recuperação da saúde. Este direito está garantido através da:

A) Lei Orgânica da Saúde.
B) Código de Posturas do Município.
C) Carta dos Direitos Humanos.
D) Constituição da República Federativa do Brasil.
E) Código de Defesa do Consumidor.

Questão 33
As ações de vigilância sanitária e/ou ambiental recaem sobre:

I. proteção do ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado;
II. saneamento básico; alimentos, água e bebidas para o consumo humano;
III. medicamentos,  cosméticos,  saneantes domissanitários,  equipamentos,  imunobiológicos e outros produtos e 

insumos de interesse para a saúde;
IV. ambiente e processos de trabalho e saúde do trabalhador; serviços de assistência à saúde;
V. serviços de interesse à saúde; controle de vetores de interesse da saúde pública.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 34
A Saúde do Trabalhador passa a ter nova definição e novo delineamento institucional a partir da Constituição Federal 
de 1988, com a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) e sua incorporação como área de competência própria da 
saúde. Assinale com V a alternativa verdadeira e F a falsa no que diz respeito à área de abrangência da saúde.

(    ) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho 
quando o trabalhador não possuir Plano de Saúde Privado.

(    ) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e 
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

(    ) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e 
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controle  das  condições  de  produção,  extração,  armazenamento,  transporte,  distribuição  e  manuseio  de 
substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.

(    ) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde é de competência exclusiva do Ministério do  
Trabalho.

(    ) Informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de  
trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e 
exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.

 Marque a sequência correta.
A) V V F V F
B) F F V V F
C) V V V F V
D) F F F V V
E) V V F V V

Questão 35
Várias espécies de mosquitos do gênero  Aedes podem servir como transmissores do vírus do dengue.  No Brasil, 
encontram-se:

A) Aedes albopictus e Aedes strongiloides. 
B) Aedes aegypti e Aedes albicans.
C) Aedes scapularis e Aedes fluviatilis.
D) Aedes aegypti e Aedes subtilis.
E) Aedes aegypti e Aedes albopictus.

Questão 36
Na área  da Saúde Pública   foi  desenvolvido o campo da Saúde  do  Trabalhador,  com vários  programas  e  ações 
desenvolvidos no âmbito dos estados e municípios. Dentre as ações da Vigilância Sanitária, destaca-se a avaliação dos 
riscos ocupacionais. Em relação à avaliação do ambiente de trabalho é correto afirmar que:

A) os  riscos  não  são  apenas  consequências  do  ambiente  físico,  das  máquinas,  equipamentos,  produtos  e  
substâncias, mas estão inseridos em processos de trabalho particulares, com organizações do trabalho e formas 
de gerenciamento próprias, e sua análise deve levar em conta o conjunto destes fatores.

B) a saúde dos trabalhadores é muito mais abrangente do que os riscos nos locais de trabalho, e tem a ver com as  
condições mais gerais de trabalho e vida, como salário, moradia, alimentação, lazer, existência de creche no 
trabalho e a participação nas decisões da sociedade o que inviabiliza a fiscalização pela Vigilância Sanitária.

C) os  riscos  podem estar  presentes  na  forma de  substâncias  químicas,  agentes  físicos  e  mecânicos,  agentes 
biológicos,  inadequação ergonômica  dos  postos  de  trabalho,  sendo de  responsabilidade  do  Ministério  do 
Trabalho a fiscalização.

D) é bom lembrar que o trabalho pode ser a única fonte de renda do trabalhador, portanto deve-se ignorar os  
riscos para preservar o emprego.

E) na análise dos riscos presentes nos locais de trabalho não se deve ignorar  os aspectos econômicos da empresa.

Questão 37
A atenção à saúde do trabalhador no setor público e privado, do mercado formal e informal, compreende as ações  
individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito do SUS, abrangendo:

I. o  atendimento  à  população  trabalhadora  através  de  referência  especializada  e  hierarquizada,  visando  o 
estabelecimento da associação entre doença-trabalho, o diagnóstico e tratamento, utilizando-se para isso, de  
toda tecnologia disponível.

II. a  avaliação  das  fontes  de  risco  à  saúde  nos  locais  e  processos  de  trabalho,  determinando a  adoção das  
providências para a eliminação ou redução dos riscos.

III. a informação aos trabalhadores e às entidades sindicais quanto à situação de saúde e das condições de riscos 
no ambiente de trabalho.
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IV. a articulação com instituições governamentais e não governamentais que desenvolvam trabalhos relacionados 
à saúde do trabalhador, para a avaliação das situações de risco e adoção das medidas exigidas.

V. os  serviços  de  vigilância  sanitária  e  epidemiológica  devem manter  fiscalização  e  controle  das  atividades 
desenvolvidas nos ambientes de trabalho, que, direta ou indiretamente ocasionem ou possam vir a ocasionar  
risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Somente as assertivas I e IV estão corretas.

Questão 38
As infrações sanitárias classificam-se em:

A) leves, graves e gravíssimas.
B) leves e graves.
C) graves e gravíssimas.
D) leves, leves com atenuantes, graves, gravíssimas com recidivas.
E) ultraleve, moderadamente leve, alta e altíssima.

Questão 39
As infrações ao Código de Saúde do Paraná serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes penas:

I. advertência.
II. apreensão do produto e/ou equipamento.
III. inutilização do produto e/ou equipamento.
IV. prisão dos responsáveis em regime semiaberto.
V. interdição,  cautelar  ou  definitiva,  total  ou  parcial,  do  estabelecimento,  obra,  produto  e/ou  equipamento 

utilizado no processo produtivo. 

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) As assertivas I, II, III e V estão corretas.
D) Nenhuma assertiva está correta.
E) Somente a assertiva I está correta.

Questão 40
As infrações  sanitárias  serão  apuradas  em processo  administrativo  próprio,  iniciado  com a  lavratura  de  auto  de  
infração, observados o rito e prazos estabelecidos no Código de Saúde do Estado. Quanto às infrações sanitárias é 
correto afirmar que:

I. o auto de infração deve ser preenchido na sede da repartição competente ou no local onde foi verificada a  
infração.

II. o infrator será notificado, para ciência do auto de infração e defesa, pessoalmente; pelo correio ou por edital,  
se não for localizado.

III. a autoridade sanitária poderá, desde que necessário para a apuração de irregularidade ou infração, proceder a 
apreensão de amostra de produto para realização de análise e elaboração de laudo.

IV. a autoridade sanitária não poderá apreender amostras de produto sem a autorização do Ministério Público.
V. após a notificação, o infrator terá prazo de sessenta dias para apresentar defesa.
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Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) As assertivas I, II e III  estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Somente a assertiva I está correta.

Questão 41
Os estabelecimentos  que  produzem,  transformam,  industrializam  e  manipulam  alimentos  deverão  observar  os 
seguintes aspectos:

I. sempre que a legislação específica exigir, esses estabelecimentos deverão ter um Responsável Técnico.
II. todos os estabelecimentos relacionados à área de alimentos deverão elaborar e implantar as boas práticas de  

fabricação, de acordo com as normas vigentes.
III. compete aos proprietários das empresas ou seus responsáveis, garantir a capacitação e aperfeiçoamento em  

boas  práticas,  para  o controle  dos  padrões  de identidade  e  qualidade dos produtos,  aos  trabalhadores  do 
estabelecimento, inclusive os manipuladores de alimentos.

IV. somente poderão  ser  destinados  ao  consumo,  alimentos  que  tenham  sido  elaborados,  reembalados, 
transportados, importados ou vendidos por estabelecimentos devidamente licenciados.

V. os  alimentos  deverão  ser  armazenados,  transportados,  expostos  à  venda  ou  consumo  de  modo  seguro,  
separados dos produtos saneantes domissanitários, seus congêneres, drogas veterinárias, agrotóxicos e afins ou 
outros potencialmente tóxicos ou contaminantes. 

Marque a alternativa correta.
A) As assertivas I e II estão corretas.
B) As assertivas I, II e III  estão corretas.
C) As assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) A assertiva I está correta.

Questão 42
Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. Os produtos de interesse à saúde somente 
podem ser comercializados, expostos à venda, utilizados e entregues para o uso e/ou consumo, quando estiverem:

(    ) em bom estado de conservação.
(    ) dentro do prazo de validade.
(    ) com adulteração.
(    ) com identificação do nome e composição do produto.
(    ) com data de validade.

Marque a alternativa correta.
A) V V F V F
B) F F V V F
C) V V V F F
D) F F F V V
E) V V F V V

Questão 43 
Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde devem ser mantidos em rigorosas condições de higiene, com 
estrita observância das normas técnicas sanitárias de controle de infecção e de biossegurança. Em relação às normas,  
assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

(    ) Adotar  procedimentos  técnicos  adequados,  definidos  nas  respectivas  normas,  no  tocante  a  resíduos 
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decorrentes da prestação dos serviços de saúde.
(    ) Possuir quadro de pessoal legalmente habilitado e treinados periodicamente.
(    ) Observar a existência de instalações, equipamentos, instrumentos, utensílios, roupas e materiais de consumo 

indispensáveis e condizentes com suas finalidades, em bom estado de funcionamento e/ou conservação e em 
quantidade suficiente ao número de pessoas atendidas.

(    ) Devem manter programa de manutenção preventiva periódica dos equipamentos e respectivos registros.
(    ) Todo projeto arquitetônico de construção ou reforma de estabelecimento prestador de serviço de saúde, deve 

ser  aprovado pela  Vigilância  Sanitária  da  Secretaria  Estadual  ou  Municipal  de  Saúde,  de  acordo com a 
legislação vigente.

Marque a sequência correta.
A) V V F V F
B) F F V V F
C) V V V V V
D) F F F V V
E) V V F V V

Questão 44
Os resíduos do serviço de saúde ocupam um lugar de destaque, pois merecem atenção especial em todas as suas fases 
de manejo. Essas fases consistem em:

A) segregação, armazenamento, transporte e disposição final.
B) segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final. 
C) acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e tratamento. 
D) acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte.
E) segregação, armazenamento, coleta, transporte e disposição final.

Questão 45
Com o objetivo de auxiliar o consumidor na escolha de seus alimentos, evitando que ele possa se enganar na hora da  
compra, foram regulamentadas algumas informações que os rótulos de alimentos não podem declarar.

I. Palavras, sinais ou desenhos que possam tornar a informação do rótulo falsa, insuficiente, incompreensível ou 
que possam levar a um erro do consumidor.

II. Atribuir ao produto qualidades que não possam ser demonstradas.
III. Destacar a presença ou ausência de componentes que são próprios dos alimentos.
IV. Realçar qualidades que possam induzir a engano do consumidor com relação às propriedades terapêuticas  

verdadeiras ou supostas, que algum nutriente possa ter quando consumido em quantidades diferentes daquelas 
presente nos produtos.

V. Aconselhar o uso do produto para melhorar a saúde, para evitar doenças ou como ação curativa. 

Marque a alternativa correta.
A) As assertivas I e II estão corretas.
B) As assertivas I, II e III  estão corretas.
C) As assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Somente a assertiva I está correta.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 46
O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento que aponta e descreve as 
ações relativas ao manejo de resíduos sólidos.  Sua elaboração é de responsabilidade:

A) da Vigilância Sanitária.
B) da Vigilância Epidemiológica.



Página 13

C) do Estabelecimento gerador do resíduo.
D) da Secretaria de Meio Ambiente.
E) do Instituto Ambiental do Paraná - IAP.

Questão 47
Locais de criação de animais,  só serão permitidos na zona rural,  onde deverão ser implementadas e mantidas as  
normas  constantes  no Código  de  Saúde  do  Paraná e  legislação  específica.  Deverão  ser  construídas,  mantidas  e 
operadas em condições sanitárias adequadas, de modo a não causar incômodo à população, devendo ainda observar:

A) estarem localizados em relação às frentes de estradas no mínimo, a uma distância de 12 (doze) metros de 
estradas municipais e 15 (quinze) metros de estradas estaduais.

B) estarem localizados no mínimo, a uma distância de 500 (quinhentos) metros das divisas de terrenos vizinhos,  
podendo esta distância ser inferior quando da anuência legal dos vizinhos confrontantes.

C) estarem localizados no mínimo, a uma distância de 500 (quinhentos) metros em relação a residências, desde 
que medidas técnicas sejam adotadas visando a redução de odores e de vetores.

D) estarem localizados a 1000 (mil) metros, em relação às frentes de estradas.
E) estarem localizados a 500 (quinhentos) metros de estradas federais.

Questão 48
Toda e qualquer edificação, quer seja urbana ou rural, deverá ser construída e mantida, observando-se que:

A) todas  as  edificações  devem  ter  instalações  sanitárias  independentes  para  ambos  os  sexos,  com  acesso 
independente.

B) o usuário do imóvel não é o responsável pela sua manutenção higiênica, mas o proprietário.
C) os subsolos podem ter utilização para fins não residenciais, desde que tenham previsto isolamento contra a 

umidade e sistemas de iluminação e ventilação natural exclusivamente.
D) nas residências deve haver pelo menos, uma instalação sanitária provida de um vaso sanitário, um lavatório e  

um chuveiro, com dimensões compatíveis com o equipamento a ser instalado.
E) todos  os  compartimentos  das  construções  devem ter  iluminação  e  ventilação  conveniente,  por  aberturas 

naturais, não sendo permitido sistemas artificiais.

Questão 49
As atividades de vigilância sanitária devem ser direcionadas prioritariamente para os fatores ambientais e de maior 
risco epidemiológico, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos  
relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em especial:

I. vetores.
II. reservatórios e hospedeiros.
III. animais peçonhentos.
IV. água para o consumo humano.
V. contaminantes ambientais.

Marque a alternativa correta.
A) As assertivas I e II estão corretas.
B) As assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) As assertivas I e IV estão corretas.
E) Somente a assertiva I está correta.
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Questão 50
A Portaria  n.º 518, de 25 de março de 2004, estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e  
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Assinale  V para as assertivas  
verdadeiras que dizem respeito aos deveres e obrigações do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de  
Vigilância em Saúde (SVS) e F para as falsas.

(    ) Acompanhar a vigilância da qualidade da água com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal 
e com os responsáveis pelo controle de qualidade da água, nos termos da legislação que regulamenta o SUS.

(    ) Exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os responsáveis 
pelo controle de qualidade da água, de acordo com as diretrizes do SUS.

(    ) Efetuar, sistemática e permanentemente, avaliação de risco à saúde humana de cada sistema de abastecimento 
ou solução alternativa em sua área de competência.

(    ) Estabelecer as  referências  laboratoriais  nacionais  e  regionais,  para  dar  suporte  às  ações  de  maior  
complexidade na vigilância da qualidade da água para consumo humano.

(    ) Manter registros  atualizados  sobre  as  características  da  água  distribuída,  sistematizados  de  forma 
compreensível à população e disponibilizados para pronto acesso e consulta pública.

Marque a sequência correta.
A) V V F V F
B) F V V F V
C) V V V F F
D) F F F V V
E) V F V V V


