
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 
 

CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 29 de novembro de 2015 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 10 de Português, 05 de 
Matemática, 05 de Informática e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) 
horas, tendo seu início às 14h30min e término às 18h30min (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado 
no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois 
lápis não será considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à 
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o 
processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso 
termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015/PMNT do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

As questões abaixo são formuladas com base em excertos dos textos  
“O fracasso civilizatório” e “Escolas esvaziadas”, de Lúcio Flávio Pinto.   

Leia-os, com atenção, para assinalar a opção correta. 
 

Texto 1 - Parte 1 - O fracasso civilizatório - Questões 1 a 3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Fui homenageado certa vez por duas turmas de uma escola estadual de 
ensino médio, das melhores da rede pública. Acompanhei de corpo presente a 
apresentação das duas equipes, certamente induzidas pela professora. Uma 
turma repetiu tudo o que disse a outra. E o que ambas disseram era 
incompreensível. 

Tinham recortado e colado textos pesquisados na internet que não 
conseguiram harmonizar. Nem mesmo dar algum sentido inteligível. Era um 
quebra-cabeça maluco, sem solução possível. À saída, minha filha, Mariana, que 
me acompanhou à apresentação, estava chocada. Foi uma cena surrealista, 
absurda. Muito triste. 

Os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização, divulgados ontem 
pelo governo federal, comprovam essa tragédia nacional, que testemunhei 
empiricamente. O Brasil cria mais analfabetos funcionais do que alfabetiza. E 
quanto mais alfabetiza, mais forma pessoas incapazes de entender o que leem, 
de se expressar, de compreender a organização de números, de encontrar 
sentido nas coisas. São zumbis no mundo. 

  Disponível em:<https://lucioflaviopinto.wordpress.com/2015/09/18/o-fracasso-civilizatorio/>. 
              Acesso em: 10 out. 2015. 

 
1. A sequência introdutória (l. 1 a 10) do texto “O fracasso civilizatório” é um(a) 
(A) crítica às iniciativas de professores do ensino médio. 
(B) relato que está a serviço da argumentação do autor. 
(C) parte do relatório da Avaliação Nacional de Alfabetização. 
(D) descrição da cena que levou o autor a ser homenageado. 
 
2. Da leitura do texto, pode-se depreender que analfabetos funcionais são pessoas que 
(A) ainda estão em processo de alfabetização. 
(B) só fazem copiar e colar textos pesquisados na internet. 
(C) não conseguem realizar pesquisas inteligíveis na internet. 
(D) são incapazes de entender o que leem, de expressar-se e encontrar sentido nas coisas. 
 
3. NÃO há linguagem figurada no seguinte excerto: 
(A) “São zumbis no mundo” (l. 16). 
(B) “Foi uma cena surrealista” (l. 9). 
(C) “Era um quebra-cabeça maluco” (l. 7 e 8). 
(D) “Fui homenageado certa vez por duas turmas de uma escola” (l. 1). 
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Texto 1 - Parte 2 - O fracasso civilizatório - Questões 4 a 7 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Na época em que crescia para se tornar a mais importante editora do país, a 
Civilização Brasileira, de Enio Silveira, fez uma campanha pela leitura com a famosa frase: 
“quem não lê mal fala, mal ouve, mal vê”. Um amigo advogado, na incursão dominical que 
faz a um shopping, às revistas e livros que compra para si, adquire revistas e livros para as 
netas. É por causa de sua crescente preocupação com uma ameaça que vislumbra: 
desligadas dos livros e limitando seu canal de comunicação com o conhecimento ao 
aparelho celular, elas não saberão falar nem ouvir nem ver, teme o advogado, que é um 
grande leitor. 

No Pará, o analfabetismo funcional é ainda mais dramático. O Estado se encontra 
no rabo da fila da alfabetização, muito abaixo da média nacional, próximo das últimas 
posições. O “fona” é invariavelmente ocupado pelo Maranhão do ex-deputado federal, ex-
governador, ex-senador e ex-presidente da república José Sarney. 

Sarney é um beletrista, membro da Academia Brasileira de Letras. Seu Estado já 
foi tido como a Atenas brasileira, por seu precioso cultivo da língua e do espírito, mas hoje 
é uma terra devastada, para usar o poeta T. S. Eliot. Uma obra cuja coautoria pode ser 
creditada ao político mais poderoso de toda sua história. (...) 

Na média, os estudantes que estão se alfabetizando no Pará e conseguem 
entender o que leem e transmitir o que querem dizer e fazer contas acima do número 20 
são ínfima minoria. Três quartos dos alunos submetidos à avaliação no teste de escrita, 
não conseguiram escrever, deixaram as questões em branco ou tentaram imitar a escrita 
com desenhos. 

Ou seja: estão voltando à idade da pedra. São ágeis e competentes no manejo de 
máquinas digitais, se comunicando como exímios personagens do mundo virtual. No 
contato real, estão de volta à idade da pedra polida, simbolicamente falando. 

Como projeto de civilização, o Brasil é um fracasso. 
Disponível em:<https://lucioflaviopinto.wordpress.com/2015/09/18/o-fracasso-civilizatorio/> 

Acesso em: 10 out. 2015. 

 
4. No primeiro parágrafo, o exemplo do amigo advogado ilustra a 
(A) falência total das editoras brasileiras. 
(B) queda da venda de livros e revistas no Brasil 
(C) importância de campanhas de incentivo à leitura. 
(D) preocupação com a falta do hábito de ler dos jovens hoje. 
 
5. Pode-se concluir que, para o autor, o (a) 
(A) comunicação digital não é capaz de substituir o livro. 
(B) cultivo da língua e do espírito é uma prerrogativa dos políticos. 
(C) número de pessoas que sabe ler e escrever no Pará é razoável. 
(D) tecnologia tem sido um importante canal de comunicação com o conhecimento. 
 
6. Em “o fona” (l. 11), as aspas foram usadas para 
(A) destacar um neologismo. 
(B) assinalar o sentido denotativo da palavra. 
(C) sinalizar que a palavra pertence ao registro informal. 
(D) indicar que a palavra tem, no contexto, sentido não usual. 
 
7. O termo grifado está corretamente interpretado em 
(A) “na incursão dominical” → invasão (l. 3). 
(B) “Sarney é um beletrista” → diletante (l. 13). 
(C) “O “fona” é invariavelmente” → sempre (l. 11). 
(D) “competentes no manejo de máquinas digitais” → gestão (l. 22 e 23). 
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Texto 2 - Escolas esvaziadas - Questões 8 a 10 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Um terço das salas de aula das escolas da rede estadual de ensino não estão 
sendo usadas.  Dessas sete mil salas, 4,5 mil são de  escolas de ensino médio, incluindo 
as melhores do Pará. A lotação é praticamente completa no horário matutino, cai bastante 
à tarde e fica ainda mais ociosa à noite. 

Essa queda acentuada – e alarmante – se deve tanto à perda de qualidade no 
ensino público quanto às constantes paralisações, principalmente por greve de professores 
e funcionários (e, às vezes, de alunos), à evasão provocada pela necessidade precoce de 
trabalhar e pela insegurança, em especial no turno da noite. 

Mesmo sendo definitiva, essa tendência pode não ser apenas negativa. No 
momento em que o governo expande a jornada integral nas escolas, a falta de alunos pode 
ser um elemento favorável para a implantação da escola de tempo integral, com entrada do 
aluno pelo início da manhã e saída no final da tarde. A convivência entre os dois regimes, o 
normal e o integral, não seria conflituosa. 

Mas essa vantagem só poderá ser aproveitada se as escolas públicas 
apresentarem qualidade muito melhor do que a atual, eliminando a causa principal do 
encolhimento do seu mercado. (...) 

O problema é que o governo dá mais atenção às instalações físicas do que aos 
componentes pedagógicos e humanos do ensino. Se conseguisse sair da bitola viciada de 
construir novas escolas (muitas delas com sua locação definida por critérios políticos), 
reformar salas de aula, comprar carteiras e livros, sem dar a atenção devida à atividade de 
ensino, poderia aproveitar o esvaziamento das suas unidades para retomar uma política 
educacional humanista e séria. Do contrário, o panorama continuará a ser negativo. 

Disponível em: <https://lucioflaviopinto.wordpress.com/2015/09/22/escolas-esvaziadas/>. 
        Acesso em: 10 out. 2015. 

 
8. Para Lucio Flávio Pinto, NÃO é causa de evasão nas escolas públicas a 
(A) greve de professores e funcionários. 
(B) perda de qualidade no ensino público. 
(C) implantação da escola de tempo integral. 
(D) insegurança, sobretudo no turno da noite. 
 
9. Segundo o autor, para se ter uma educação humanística e séria, seria necessário antes de 
qualquer coisa 
(A) dar atenção às atividades de ensino. 
(B) evitar o esvaziamento das escolas públicas. 
(C) impedir a lotação completa no horário matutino. 
(D) construir novas escolas e reformar salas de aula. 
 
10. Em relação aos fatos de língua, é correto afirmar que  
(A) o sujeito é inexistente na oração “cai bastante à tarde” (l. 3 e 4). 
(B) “se” é partícula apassivadora em “Se conseguisse sair da bitola viciada” (l. 18). 
(C) o verbo expressa probabilidade e hipótese na oração “Do contrário, o panorama continuará a ser 

negativo” (l. 22). 
(D) se poderia também flexionar no singular o verbo em “Um terço das salas de aula das escolas da 

rede estadual de ensino não estão sendo usadas” (l. 1 e 2), dada a presença de expressão 
partitiva. 
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MATEMÁTICA 
 
11. Três veículos de cores vermelha, preta e branca, fabricados nos anos 2012, 2013 e 2014, não 
necessariamente nessas ordens, seguiam, na estrada de Nova Timboteua para Santa Maria, um atrás 
do outro. O carro fabricado em 2013 seguia no meio e não era de cor vermelha, enquanto a cor do carro 
que seguia atrás dos demais e não foi fabricado em 2014, era preta. Com esses dados pode-se afirmar 
que o carro de cor 
(A) branca não foi fabricado em 2013. 
(B) vermelha seguia na frente. 
(C) preta foi fabricado em 2013. 
(D) branca seguia na frente. 
 

UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES. 
 

Segundo o senso demográfico do IBGE (disponível em http://www.ibge.gov.br, acesso em 06/11/2015), 
em 2010, o município de Nova Timboteua apresentou a seguinte distribuição populacional: 
 

Homens na área rural 4.331

Homens na área urbana 2.751

Mulheres na área rural 3.819

Mulheres na área urbana 2.769

 
12. É correto afirmar que 
(A) na área urbana habitavam mais homens do que mulheres. 
(B) a maioria da população habitava na área urbana. 
(C) na área rural a quantidade de habitantes homens era menor que a de mulheres. 
(D) a maioria das mulheres habitava na área rural. 
 
13. Percentualmente, em 2010, no município de Nova Timboteua, 
(A) mais de 60% dos homens habitavam na área rural. 
(B) menos de 30% das mulheres habitavam na área rural. 
(C) mais de 50% das mulheres habitavam na área urbana 
(D) menos de 30% dos homens habitavam na área urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14. O gráfico abaixo apresenta a arrecadaç
arrecadados. 
 

 

A visualização do gráfico permite afirmar que o
(A) terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro) foi o de maior arrecadação.
(B) quarto trimestre do ano (outubro, novembro e dezembro) foi o de menor arrecadação.
(C) primeiro trimestre do ano (janeiro, fevereiro e março) foi o que arrecadou, aproximadamente, 25% 

do total anual. 
(D) segundo trimestre do ano (abril, maio e junho) foi o de maior arre
 
15. Para construir um galpão, um construtor precisava aumentar 50% a área de um terreno retangular. 
Se ele aumento o comprimento em 20%, a largura teria que ser aumentada em
(A) 20%. 
(B) 25%. 
(C) 30%. 
(D) 50% 
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O gráfico abaixo apresenta a arrecadação de um município em certo ano, sem expor os valores 

 

A visualização do gráfico permite afirmar que o 
terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro) foi o de maior arrecadação.

trimestre do ano (outubro, novembro e dezembro) foi o de menor arrecadação.
primeiro trimestre do ano (janeiro, fevereiro e março) foi o que arrecadou, aproximadamente, 25% 

segundo trimestre do ano (abril, maio e junho) foi o de maior arrecadação. 

Para construir um galpão, um construtor precisava aumentar 50% a área de um terreno retangular. 
Se ele aumento o comprimento em 20%, a largura teria que ser aumentada em 

 

ão de um município em certo ano, sem expor os valores 

terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro) foi o de maior arrecadação. 
trimestre do ano (outubro, novembro e dezembro) foi o de menor arrecadação. 

primeiro trimestre do ano (janeiro, fevereiro e março) foi o que arrecadou, aproximadamente, 25% 

 

Para construir um galpão, um construtor precisava aumentar 50% a área de um terreno retangular. 
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INFORMÁTICA 
 
16. Em sites de pesquisa na Internet, como o “Google”, é possível utilizar caracteres especiais para 
obter melhores resultados na busca de sites. O caractere especial que não é utilizado para obter 
melhores resultados na busca de sites é o 
(A) *. 
(B) +. 
(C) &. 
(D) -. 
 
17. Para abrir a barra de localização no Internet Explorer 11, utilizada para encontrar fragmentos de 
textos dentro do conteúdo da página atual, é necessário pressionar as teclas 
(A) <Alt> + <C>. 
(B) <Ctrl> + <F>. 
(C) <Ctrl> + <Esc> + <B>. 
(D) <Ctrl> + <Alt> + <L>. 
 
18. O programa “Paint” do Windows 7 (instalação padrão) é utilizado para criação e edição de 
desenhos, fotografias e imagens. Na Guia “Home” deste programa é possível acessar o Grupo 
“Ferramentas”, que não possui a opção 
(A) Selecionador de cores. 
(B) Texto. 
(C) Lupa. 
(D) Redimensionar. 
 
19. Analise a fórmula abaixo, escrita para uma planilha no Microsoft Office Excel 2010: 
 

 
    =SOMA(A3;MÉDIA(A1;A2)) 
 

 

Para que o valor a obter na célula A4 seja 41 (quarenta e um), após a aplicação da fórmula acima 
nesta célula, é necessário inserir nas células A1, A2, A3, respectivamente, os valores 
(A) 23, 17 e 13. 
(B) 19, 17 e 23. 
(C) 17, 23 e 11. 
(D) 18, 19 e 17. 
 
20. Uma das opções no Windows Explorer do Windows 7 (instalação padrão) que possibilita enxergar o 
conteúdo de um arquivo no formato Microsoft Office Word 2010 em uma janela sem precisar abri-lo é a 
opção 
(A) “Painel de pré-visualização”. 
(B) “Quadro de visualização”. 
(C) “Caixa de conteúdo”. 
(D) “Visualização de arquivo”. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21. Os funcionários do setor de higienização de uma clínica odontológica procuraram a direção para 
esclarecimentos quanto ao acondicionamento adequado dos resíduos sólidos produzidos pelas 
atividades de saúde realizadas na clínica. A orientação foi que os resíduos comuns dos serviços de 
saúde da clínica deverão ser acondicionados em 
(A) recipientes rígidos e herméticos. 
(B) sacos plásticos metálicos e descartáveis. 
(C) contêiner coletor ou intercambiável estacionário. 
(D) sacos plásticos confeccionados com material incinerável. 
 
22. Os resíduos sólidos são considerados como um grande problema mundial, em razão de servirem 
de reservatórios para a proliferação de artrópodes e roedores causadores de enfermidades que atingem 
diretamente o homem. O planejamento e a organização de um bom sistema de coleta são 
fundamentais, pois de um modo geral deve-se garantir, entre outros, a regularidade da coleta. Sobre a 
frequência da coleta é correto afirmar que 
(A) consiste no intervalo entre uma coleta e a seguinte, que deve ser o mais curto possível. Em nosso 

clima, aconselha-se coleta diária, sendo aceitável fazê-la em dias alternados. 
(B) dependerá do tipo de tratamento selecionado para os resíduos sólidos e da quantidade de lixo 

produzida nas fontes produtoras. 
(C) usualmente é feita durante o dia e à noite para ser evitado o acúmulo de resíduos sólidos nas vias 

de acesso e para economizar os custos com equipamentos. 
(D) em áreas comerciais e outros locais de intenso tráfego de pessoas e de veículos deverá ser 

realizada duas vezes ao dia. 
 
23. O destino inadequado dos dejetos humanos pode ocasionar a transmissão de diversas doenças 
que afetam o homem e alteram sua qualidade de vida. Entre essas doenças se encontra a 
ancilostomose, que é transmitida pelo contato direto da pele com o solo contaminado com fezes do 
homem doente, portador da doença. Como medida de controle da ancilostomose, destaca-se 
(A) uso de privadas, evitando-se a contaminação das pastagens e impedindo-se a ingestão de fezes 

pelos animais. 
(B) proteção de mananciais e fontes de água destinados ao consumo humano. 
(C) uso de privadas, evitando-se a contaminação da superfície do solo. 
(D) proteção dos alimentos e eliminação dos focos de proliferação de vetores. 
 
24. No Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a descoberta de casos constitui-se um dos 
subcomponentes da Vigilância Epidemiológica, cujo objetivo principal é a descoberta precoce dos casos 
novos, com ênfase para os bacilíferos, por serem considerados a principal fonte de infecção e 
propagação da tuberculose na comunidade. Uma das ações do programa é 
(A) realizar o teste rápido anti-HIV em todo paciente com suspeita de tuberculose e garantir o 

aconselhamento pela própria equipe. 
(B) implantar a procura de sintomáticos respiratórios nos ambulatórios de hospitais e emergências dos 

grandes centros urbanos e criar facilidades para examiná-los. 
(C) assegurar a realização de cultura de escarro para todos os sintomáticos respiratórios com perda de 

peso evidente e com imagem radiológica anormal. 
(D) implantar o exame de radiologia do tórax e teste de sensibilidade às drogas para os casos 

suspeitos de resistência às drogas, para os casos de retratamento e para pacientes suspeitos de 
TB e negativos à baciloscopia. 
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25. O Profissional de Saúde da Estratégia Saúde da Família  (ESF) pediu que o Agente Comunitário de 
Saúde fizesse a busca ativa do Sr. Antônio, portador de hanseníase multibacilar, residente na área de 
abrangência da ESF, que há seis meses abandonou o tratamento na 2ª dose (cartela) com a 
poliquimioterapia/Organização Mundial de Saúde. Diante do caso, a conduta recomendada pelo 
Programa Nacional de Controle da Hanseníase quanto ao tratamento seria 
(A) avaliar quanto à necessidade de reinício ou possibilidade de aproveitamento de doses anteriores, 

objetivando-se o término do tratamento dentro do prazo preconizado de 18 meses. 
(B) referenciar o paciente à unidade de referência secundária do estado, para avaliação do caso e 

determinação do plano terapêutico adequado. 
(C) prosseguir com o tratamento com a 3ª dose de poliquimioterapia, com vistas à finalização do 

tratamento no prazo preconizado de até 20 meses. 
(D) realizar a revisão sistemática por médico e/ou enfermeiro responsáveis pelo monitoramento clínico 

e terapêutico, objetivando-se a identificação de reações e de efeitos adversos aos medicamentos 
em uso e posteriormente avaliar o reinício do tratamento. 

 
26. Idosa, 66 anos, deu entrada no serviço de urgência e emergência de um hospital particular de 
Belém, apresentando febre alta há cinco dias, prurido cutâneo, fraqueza generalizada, dor abdominal 
intensa e contínua, vômitos persistentes e aumento progressivo do hematócrito. A idosa foi medicada e 
ficou em observação por seis horas na urgência do hospital e após melhora do quadro recebeu alta 
hospitalar. No dia seguinte a idosa retornou ao mesmo serviço de urgência com agravamento dos sinais 
e sintomas e, sem êxito no manejo da doença, foi a óbito. O médico, antes de dar alta hospitalar à 
idosa, deveria ter suspeitado de dengue e identificado os seguintes sinais de alarme da doença 
apresentados pela paciente 
(A) fraqueza generalizada, prurido cutâneo e dor abdominal intensa e contínua. 
(B) febre alta há cinco dias, fraqueza generalizada e vômitos persistentes. 
(C) dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e aumento progressivo do hematócrito. 
(D) aumento progressivo do hematócrito, fraqueza generalizada e febre alta há cinco dias. 
 
27. O jovem Igor, ao completar seus 18 anos, comunicou ao pai que iria fazer uma tatuagem no braço 
direito, desenhando o rosto de sua namorada. O pai, preocupado com os riscos à saúde do filho que o 
procedimento de aplicação de tatuagem pode ocasionar, procurou um local que tenha sido autorizado e 
fiscalizado pela vigilância sanitária, respeitando todos os cuidados e as regras estabelecidos. Entre os 
cuidados sanitários que devem ser observados nesses serviços de aplicação de tatuagem estão 
(A) uso exclusivo de material descartável para a aplicação da tatuagem. 
(B) utilização de local arejado, com janelas para ventilação, tinta de cor clara nas paredes e sala para a 

esterilização de equipamentos. 
(C) utilização de jaleco, máscara descartável, gorro e sapatos fechados pelo profissional. 
(D) armazenamento adequado, limpo e seguro de equipamentos em local de acesso restrito. 
 
28. Marisa, dona de casa dedicada, gostava de limpar a casa diariamente e para isso usava um 
detergente para limpeza geral, adquirido em uma pequena lojinha localizada na feira livre do bairro. Tal 
detergente apresentava cor forte e chamativa e um cheiro maravilhoso e agradável que deixava a casa 
com aspecto de limpeza, contudo Marisa observou que o seu esposo começou a apresentar um 
processo alérgico e, ao procurar ajuda médica, o primeiro suspeito de causar a alergia foi o detergente 
usado na limpeza da casa. Assim, Marisa descobriu que o produto era conhecido como saneante 
clandestino e, portanto, não apresentava segurança à saúde de sua família. Os saneantes são 
classificados pela ANVISA como Produtos Risco I, assim, o rótulo da embalagem deve conter um aviso 
de que estão 
(A) registrados na Secretaria Estadual de Saúde. 
(B) notificados na Anvisa/MS. 
(C) autorizados pela Secretaria de Vigilância Sanitária. 
(D) registrados na ANVISA/MS. 
 
 
 
 
 
 



 

 11

29. Gabriela, observando que o seu filho de três anos de idade estava sonolento e calmo, logo 
suspeitou que estivesse doente e procurou o termômetro de mercúrio para medir sua temperatura. Ao 
posicionar o termômetro nas axilas da criança, irritada, a criança bateu no termômetro, quebrando-o 
sobre o tapete do quarto. O mercúrio, ao vazar do termômetro, se não for limpo, evapora e pode até 
alcançar níveis perigosos de contaminação no ambiente doméstico. Neste caso, conforme as 
orientações da Vigilância Sanitária, o procedimento correto para a remoção do mercúrio é 
(A) cortar e remover o local contaminado pelo mercúrio, colocá-lo juntamente com todos os itens 

usados para fazer a limpeza num saco plástico e fazer o descarte apropriado. 
(B) usar o aspirador de pó para limpar o derramamento de mercúrio, higienizando, em seguida, o local 

com um detergente alvejante. 
(C) usar um conta-gotas para aspirar as bolhas de mercúrio ou levantar as bolhas com um pedaço de 

papel duro, descartando-os no lixo comum. 
(D) retirar o excesso com uma vassoura e em seguida limpar os resíduos de mercúrio com um pano 

molhado e detergente de uso geral, acondicionando todos os resíduos em sacos plásticos 
resistentes, para descarte apropriado como “resíduos perigosos”. 

 
30. Antônio, portador de uma doença degenerativa, encontrou na internet um artigo que mencionava 
um medicamento comercializado somente nos Estados Unidos e que demonstrou eficácia no controle 
da doença. O médico do Hospital Sara que acompanhava o tratamento de Antônio pediu à gerência do 
hospital que solicitasse, em caráter excepcional, a importação do medicamento que serviria para o 
controle não só do Antônio mas de outros pacientes. De acordo com a RDC Nº 08, DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 2014 – ANVISA, é critério para inclusão de medicamentos na lista de medicamentos 
liberados para importação em caráter excepcional 
(A) o certificado de resultados promissores em ensaios clínicos com seres humanos. 
(B) a autorização do uso do princípio ativo no Brasil pela ANVISA. 
(C) a ausência de opção terapêutica para a indicação pleiteada. 
(D) o uso exclusivo em tratamentos de doenças degenerativas de origem rara e grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


