EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

01 de novembro de 2009.
Duração: 4h

PROVA DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Prezado Candidato
A Faepesul deseja a você sucesso nesta caminhada.
Esta prova é composta de: 20 questões de conhecimentos gerais, 05 questões de legislação
municipal e 25 questões de conhecimentos técnico-profissionais.
Procure resolver a prova com calma e atenção, preenchendo devidamente o cartão-resposta.
Diante de qualquer dúvida ou irregularidade, você comunicar-se com o fiscal.
Use somente caneta azul ou preta, para preencher o cartão-resposta, sem rasuras.
Não use corretivo no cartão-resposta.
Se você assinalar, no seu cartão-resposta, mais de uma alternativa, a questão não será
considerada.
O cartão-resposta não deverá ser rasurado, nem amassado, nem dobrado.

Boa Prova !
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Prova de Atualidades e Cultura Local
1.Organização dos Estados Americanos (OEA) e uma associação formada por 34 países,
dentre esses, Honduras. O objetivo da OEA é fortalecer a cooperação, garantir a paz e a
segurança na América. Honduras vem atravessando por momentos políticos conflitantes,
em função:
I. Manuel Zelaya, presidente do posto de Honduras tentava implantar um referendo para
uma possível reeleição.
II. Roberto Micheletti (presidente interino Honduras) aceita o retorno de Manuel Zelaya
para que o mesmo faça alterações na constituição hondurenha.
III. opositores de Manuel Zelaya dizem que o mesmo segue a cartilha de Hugo Chaves
(Venezuela) que vai se reeleger quantas vezes quiser.
Assinale as afirmações corretas
A. I.
B. II.
C. III.
D. I e III.
E. I, II e III.

2.A disputa entre indígenas e plantadores de arroz pela demarcação da reserva Raposa
Serra do Sol, em Roraima se deu em função .
Assinale com a letra V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas
⁽

⁾ do fatiamento da reserva e a manutenção das propriedades na área prejudicam o
modo de vida indígena.
⁽ ⁾ rizicultores ocupantes de área na reserva Raposa Serra do Sol defendem que os
índios estão com razão ao lutar pelas terras.
⁽ ⁾ o espaço da reserva deve incluir também área para as aldeias, para as atividades. de
substância, para a preservação do meio ambiente.
⁽ ⁾ as Forças Armadas, veem na demarcação um risco à soberania nacional, pois o
território é da fronteira.
Assinale a seqüência correta
A.
B.
C.
D.
E.

V, F, V, V.
V, V, F, F.
F, F, V, F.
V, F, F, V.
F, V, V, F.
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3. Sobre a gripe, que é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza que a cada
ano afeta milhões de pessoas no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
declara que a gripe A/H1N1 é a primeira pandemia do século XXI,analise os itens abaixo:
I.

o contágio da gripe se dá pelo ar e se manifesta mais no inverno, quando as
pessoas permanecem por mais tempo em lugares fechados;

II.

o vírus da influenza causa gripe todos os anos, no entanto, os sintomas e
complicações trazidas pela infecção são piores para quem já está com imunidade
baixa;

III.

a gripe A/ H1N1 pode ser prevenida com vacina antigripal posta à disposição da
população;

IV.

existem três tipos de vírus Influenza – A, B e C. A contaminação por um deixa o
indivíduo imunizado contra outros.

Sobre os itens acima é correto ao que se afirma em:
A. I e II.
B. I e III.
C. II e IV.
D. I, III e IV.
E. I,II e III.

4. São acontecimentos políticos-administrativos que marcaram os anos de 1961 e 1962
no município de Garopaba:
A.
B.
C.
D.

posse do primeiro Prefeito município, criação do ginásio e inauguração da SC 434.
primeiro grupo escolar, primeiro loteamento e inauguração da água encanada.
a criação do município, instalação do município e primeira eleição municipal.
inauguração da energia elétrica geral, criação da bandeira do município e criação do
posto do correio.
E. inauguração do primeiro posto de saúde, primeiro telefone na Prefeitura e primeira
televisão preto e branco .
5.O distrito de Garopaba foi desmembrado de Palhoça e levado à categoria de município
pela Lei Estadual no:
A. 195 de 30/12/1961.
B. 695 de 30/01/1961.
C. 595 de 18/12/1961.
D. 795 de 19/12/1961.
E. 995 de 29/12/1961.
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Prova de Português

OS LIVROS E SUAS VOZES
Se há uma pessoa que possa, a qualquer momento, arrancar da sua infância uma
recordação maravilhosa, essa pessoa sou eu. [...]
Tudo quanto, naquele tempo, vi, ouvi, toquei, senti, perdura em mim com uma
intensidade poética inextinguível. Não saberia dizer quais foram as minhas impressões
maiores. Seria a que recebi dos adultos tão variados em suas ocupações e em seus
aspectos? Das outras crianças? Dos objetos? Do ambiente? Da natureza? [...]
Recordo céus estrelados, chuva nas flores, frutas maduras, casas fechadas,
estátuas, negros, aleijados, bichos, suínos, realejos, cores de tapete, bacia de anil,
nervuras de tábuas, vidros de remédio, o limo dos tanques, a noite em cima das árvores,
o mundo visto através de um prisma de lustre, o encontro com o eco, essa música matinal
dos sabiás, lagartixas pelos muros, enterros, borboletas, o carnaval, retratos de álbum, o
uivo dos cães, o cheiro do doce de goiaba, todos os tipos populares, a pajem que me
contava com a maior convicção histórias do Saci e da Mula-sem-cabeça( que ela
conhecia pessoalmente); minha avó que me cantava rimances e me ensinava parlendas...
[...]
Mais tarde [...] os livros se abriram, e deixaram sair suas realidades e seus sonhos,
em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa
estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios de um
pano. Foi ainda nessa área que apareceram, um dia, os meus próprios livros, que não são
mais do que o desenrolar natural de uma vida encantada com todas as coisas [...]
Sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de histórias
infantis, e os de adultos: mas estes não me pareciam tão interessantes, a não ser, talvez,
Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora de meu avô.
Aquilo era uma história que não acabava nunca; e acho que esse era o seu principal
encanto para mim. Descobri o Dicionário, uma das invenções mais simples e mais
formidáveis e também achei que era um livro maravilhoso, por muitas razões.
[...] Quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros e imaginava-os cheios de
vozes, contando o mundo.
Cecília Meireles.

6. Sobre o texto, assinale a alternativa correta:
A. a autora relata boas recordações de sua infância.
B. suas lembranças da infância são reveladas de maneira negativa, tristes.
C. a autora afirma que nunca recebeu incentivo algum para despertar seu interesse
pelos livros.
D. seu gosto pela leitura nasceu sem a influência de outras pessoas.
E. o relato pode ser considerado um tipo de texto, no qual a autora não cita nenhuma
experiência vivida.
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7.
A palavra, em negrito, no período que segue: “Tudo (...) perdura em mim com uma
intensidade poética inextinguível”, de acordo com o textotem um significado. Assinale a
alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

o termo adquire um sentido de indiferença.
recordações que não podem ser esquecidas ou apagadas da lembrança.
a palavra, no texto, dá ideia de abolição das lembranças.
inextinguível é o mesmo que dizer erradicar, deixar de aparecer.
a palavra grifada é igualada ao sentido deesquecimento.

8. De acordo com os dois últimos parágrafos do texto, assinale a alternativa correta:
A. os livros são, somente, objetos que representam a ideia de algum (a) autor (a) e,
deles, todos os leitores nada depreendem.
B. a expressão “cheios de vozes” possui o mesmo significado de ideias confusas, que
nada dizem a todos os leitores.
C. em “(...) contando o mundo.”, a expressão, no texto, não tem o mesmo sentido de
falar ou escrever sobre as realidades ou sonhos passados ou atuais.
D. as expressões “(...) cheios de vozes”, “contando o mundo.”, neste texto, privilegiam,
somente, uma maneira poética de enfatizar a existência de que todos os seres
humanos já se tornaram bons leitores.
E. os livros são cheios de palavras, frases, histórias que se transformam em vozes, as
quais traduzem o que existe no pensamento; uma forma diferente de falar o escrever
sobre qualquer assunto do mundo que nos cerca.

9. Existem palavras que servem como elementos de coerência e coesão de um texto.
Entre elas, encontramos as classificadas, morfologicamente, como conjunções.
“(...) li os livros de histórias infantis, e os de adultos: mas estes não me pareciam tão
interessantes(...)”
No período, acima, aparece a conjunção “mas”. Assinale a afirmativa correta, conforme o
seu significado no texto.
A.
B.
C.
D.
E.

tem um sentido de adição.
significa uma junção, soma de ideias.
traduz uma ideia de contradição.
adquire um sentido de alternância ao externar o pensamento.
não é uma conjunção adversativa.

10. No período: “Recordo céus estrelados, chuva nas flores, frutas maduras, casas
fechadas, estáticas (...)”, as palavras, em negrito, devem ser consideradas, de acordo
com a sua classificação morfológica, na seguinte sequência:
A.
B.
C.
D.
E.

verbo, adjetivo, substantivo, pronome.
adjetivo, substantivo, preposição, advérbio.
verbo, substantivo, pronome, conjunção.
verbo, adjetivo, preposição, pronome.
verbo, substantivo, substantivo, adjetivo.
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Prova de Matemática
11.Qual é a expressão equivalente a

?

A. 0.
B.
.
C.
.
D.
.
.
E.
12. No testamento do senhor Carlos diz que sua fortuna de 42 milhões de reais deve ser
repartida entre seus seis filhos. Essa partilha deve ser realizada proporcionalmente à
quantidade de filhos que seus filhos têm. João tem 1 filho, Marcos tem 2, Junior tem 3,
Ana tem 4, Márcia tem 5, e Antônio tem 6. Nessas condições, pode-se afirmar que?
A.
B.
C.
D.
E.

Marcos será o que mais receberá dinheiro.
Ana ganhará 6 milhões de reais.
Junior receberá da fortuna.
Marcos ganhará a metade de João.
Márcia ganhará o triplo de Júnior.

13. Um terreno de formato retangular tem 32
de área. Sabe-se que um dos seus lados
é 4 metros maior que o outro e que irá gastar 2 rolos de arame de 60 metros cada para
cercar o terreno. Quantos fios de arame ele utilizará para cercar o terreno?
A.
B.
C.
D.
E.

4 fios.
6 fios.
7 fios.
5 fios.
8 fios.

14. Dois amigos resolveram fazer uma viagem. Marcelo, disse já ter feito essa viagem e
gastou 6 dias rodando 8 horas por dia a uma velocidade de 60 km/h. Se Diego, seu
amigo, dirigir 9 horas por dia a uma velocidade média de 80 km/h, quantos dias levará
essa viagem?
A.
B.
C.
D.
E.

2 dias.
3 dias.
5 dias.
6 dias.
4 dias.
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15. O litro da gasolina sofreu um aumento de 10% em maio e outro de 10% em junho. Se
após os dois aumentos o litro passou a custar R$ 2,549, quanto custava o litro da gasolina
antes dos reajustes?
A.
B.
C.
D.
E.

R$ 2,317.
R$ 2,124.
R$ 2,131.
R$ 2,107.
R$ 2,216.

Prova de Legislação específica

16. Para bem atender ao interesse público, a Administração Pública é dotada de diversos
poderes . São os verdadeiros instrumentos de trabalho, adequado à realização das
tarefas administrativas:
A.
B.
C.
D.
E.

poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico.
poder vinculado, poder disciplinar, auto de intimação.
poder regulamentar, poder de polícia, auto de infração.
poder discricionário, poder hierárquico, auto de penalidade.
poder de polícia, poder vinculado, auto de infração.

17. A complexidade das ações de vigilância sanitária em especial a fiscalização, exige da
autoridade sanitária (fiscal) o perfeito conhecimento técnico científico da legislação
sanitária. Para a instauração do processo administrativo sanitário em que houve a
infração sanitária (art. 51 da Lei Estadual 6.320/83) podemos afirmar:
I. o auto de infração, segundo o artigo 63 da Lei Estadual 6.320/83 pode ser lavrado na
sede da repartição ou no local da infração.
II. o auto da infração deve ser lavrado somente no local da infração.
III. o auto de infração deve ser lavrado somente na sede da repartição.
IV. tão importante quanto a identificação do infrator é a caracterização da infração.
V. efetivamente, o auto de infração deverá sempre apontar o preceito legal não cumprindo
ou desatendido pelo infrator, citando o dispositivo da Lei que o estabelece.

A sequência correta, de cima para baixo é:
A.
B.
C.
D.
E.

I, IV. V.
I, II, V.
II, IV, V.
I, III, V.
III, IV, V.
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18. Sobre Mandado de Segurança, marque V ou F, conforme a afirmação seja verdadeira
ou falsa:
( ) Remédio jurídico que admite suspensão liminar do ato, e, quando concedida a ordem
tem efeito mandamental e imediato, não podendo sua execução ser impedida por
nenhum recurso comum.
( ) É um meio constitucional dado pelo art. 5º, Inciso LXIX, posto à disposição de toda
pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade
reconhecida por lei.
( ) Garantia constitucional para proteger direito líquido e certo amparado por habeascorpus.
A sequência correta, de baixo para cima, é:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, V.
V, F, V.
F, V, V.
V, V, F.
F, F, V.

19. O Sistema Único de Saúde é uma nova fórmula política e organizacional para o
reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição de 1988.
Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia em princípios
doutrinários. Quais são as principais doutrinas do Sistema único de Saúde?
A.
B.
C.
D.
E.

universalidade, equidade e integralidade.
universalidade, hierarquização e integralidade.
equidade, descentralização e integralidade.
Integralidade, resolubilidade e universalidade.
Equidade, descentralização e universalidade.

20. Preencha corretamente as lacunas com os decretos nº 23 663, de 16 de outubro de
1984, nº24 622, de 28 de dezembro de 1984, nº 31 455 de 20 de fevereiro de 1987, nº 24
981 de 14 de março de 1985 que regulamentam a Lei nº 6 320 de 20 de dezembro de
1983.
A. o decreto nº___________ dispõe sobre alimentos e bebidas.
B. o decreto nº ___________dispõe sobre direitos e deveres básicos da pessoa.
C. o decreto nº___________ dispõe sobre normas gerais de saúde e estabelece
penalidades.
D. o decreto nº____________ dispõe sobre o abastecimento de água.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

23 663, 24 622, 31 455, 24 981.
24 622, 31 455, 23 663, 24 981.
24 981, 31 455, 24 622, 23 663.
24 981, 31 455, 24 622, 23 663.
31 455, 24 622, 23 663, 24 981.

Prova de Legislação Municipal

21.Tudo o que um Administrador Público deseja realizar deverá
antecipadamente, nas Leis específicas. Assinale a alternativa incorreta:

constar,

A. O Plano Plurianual de Investimento é o instrumento de planejamento de amplo
alcance, com a finalidade de estabelecer os programas e metas governamentais de
longo prazo.
B. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de planejamento inovador, trazido
para dar mais transparência ao processo orçamentário e, em especial, tornar possível
a participação concreta do planejamento na condução das finanças públicas.
C. A Lei Orçamentária Anual é a compatibilização anual do PPA e da LDO, estimando a
receita e fixando a despesa para cada exercício financeiro.
D. O Plano Plurianual de Investimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual não precisam de aprovação na Câmara de Vereadores.
E. Uma das transgressões a LRF é a não divulgação do PPA, a LDO, LOA, as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio.
22.Enumere as seguintes siglas das Leis, de acordo com o seu respectivo significado:
(
(
(
(
1.
2.
3.
4.

) LDO
) PPA
) LOA
) LRF
Plano Plurianual de Investimento.
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Lei Orçamentária Anual.
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

3, 1, 2, 4.
1, 2, 3, 4.
4, 1, 3, 2.
2, 4, 3, 1.
4, 2, 1, 3.
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23.Assinale a alternativa correta que se refere aos tributos de competência da
Administração Pública Municipal.
A.
B.
C.
D.
E.

ICMS, INSS, IPTU, alvarás.
IPTU, ISS, alvarás, contribuição de melhoria.
ISS, IPI, IR, contribuição de melhoria.
IPVA, IPI, IR, ICMS.
contribuição de melhoria, alvarás, IPVA, ICMS.

24.A Administração Pública Municipal corre o risco de não receber repasses de verbas
dos Governos Estadual e Federal se não cumprir os seguintes índices:
A. investir no mínimo 25% no Sistema Público de Saúde, 5% na área da Educação e 1%
com o PASEP.
B. investir no mínimo 10% no Sistema Público de Saúde, 20% na área da Educação e
5% com o PASEP.
C. investir no mínimo 15% no Sistema Público de Saúde, 25% na área da Educação e
1% com o PASEP.
D. investir no mínimo 25% no Sistema Público de Saúde, 15% na área da Educação e
2% com o PASEP.
E. investir no mínimo 30% no Sistema Público de Saúde, 25% na área da Educação e
3% com o PASEP.
25.Sobre o que o Administrador Público pode, assinale a alternativa correta:
A. com o fim específico de fazer funcionar a máquina administrativa, o Administrador
Público pode criar cargos em comissão somente para as funções de direção, chefia e
assessoramento.
B. fora dos Programas Sociais Próprios, o Administrador Público, pode pagar passagens,
consultas, exames e medicamentos.
C. sem autorização da Câmara ou Programas Especiais o Administrador Público pode
colocar máquinas da Prefeitura, a serviço de particulares.
D. o Administrador Público pode aumentar despesas sem aumento de arrecadação.
E. o Administrador Público pode gastar além do que arrecada no mês.

Prova de Conhecimentos técnico-profissionais

26. Sobre as normas de biossegurança na rotina diária de trabalho de um auxiliar
odontológico, marque F ou V, conforme a afirmação seja verdadeira ou falsa.
( ) Passar um pano umedecido com álcool a 70% nas superfícies dos equipamentos
antes do primeiro atendimento do dia e após cada atendimento quando houver
necessidade.
( ) Capacitar pessoal para o desenvolvimento das atividades de limpeza,
descontaminação e desinfecção dos materiais antes da esterilização.
( ) Recobrir o equipo, pontas e puxadores com filme plástico transparente.
( ) Planejar, coordenar e desenvolver trabalhos científicos.
( ) Colocar agulhas, lâminas de bisturi e todo material cortante e/ou pontiagudo em
recipientes de paredes rígidas.
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(

) Paramentar-se colocando gorro, máscara, óculos de proteção, avental e calçar as
luvas.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

V V V F F V.
F V F V F V.
V F V F V V.
V V V F V V.
V V F F F V.

27. Correlacione a palavra da primeira coluna ao seu significado na segunda.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(

(

(

Microorganismo
Assepsia
Procedimento invasivo
Esterilização
Desinfecção

) Ser vivo, geralmente constituído de uma única célula, de dimensões microscópicas,
que pode não causar doenças.
) Ação que objetiva, através de técnica, evitar a introdução de microorganismos em
locais onde eles não existam.
) Todo procedimento que envolva penetração de artigos através da pele e mucosa,
atingindo tecidos subepiletiais, bem como exames especulares e endoscópicos,
excetua-se assim a ectoscopia de orofaringe, o exame digital de oro e nasofaringe,
reto e vagina.
) É o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, como bactérias
nas formas vegetativa e esporuladas, fungos, protozoários e vírus, mediante a
aplicação de agentes físicos e químicos.
) É o processo de destruição ou inativação de microorganismo em forma vegetativa,
mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos sem, contudo apresentar efeito
letal sobre as bactérias em sua forma esporulada.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

2, 1, 3, 4, 5.
3, 4, 1, 2, 5.
1, 2, 3, 4, 5.
5, 2, 1, 4, 3.
1, 2, 3, 5, 4.
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28. Alimentos não inspecionados ou mal conservados afetam diretamente a saúde da
população e seu bem-estar. Ao consumir alimentos mal conservados ou preparados em
condições inadequadas de higiene e saúde corre-se o risco de contrair diversas doenças.
Correlacione as doenças abaixo relacionadas com sua fisiopatologia:
A. Intoxicação alimentar

(

) Conhecida como “pipoca” ou “canjiquinha”, é
causada pela larva da “solitária”, quando ela
se instala em tecido do corpo humano, depois
de ingerida. A larva pode ser encontrada em
alimentos contaminados.

B. Salmonelose

(

) Causada por uma bactéria, a doença é transmitida pelo contato com a urina de animais, ou
por alimentos contaminados pela urina.

C. Cisticercose

(

)É uma intoxicação causada pelo consumo de
alimentos contaminados por bactérias, vírus
ou parasitas.

D. Leptospirose

(

) É uma doença infecciosa causada por uma
bactéria, transmitida pelas gotas expelidas no
ar pela tosse e durante a fala do doente.

E. Brocelose

(

F. Tuberculose

(

) É uma doença causada por bactérias transmitidas em laticínios contaminados ( alimentos
derivados do leite).
) É uma intoxicação alimentar causada por uma
bactéria. Presente geralmente em carne de
frango e ovos mal cozidos.

A sequência correta, de cima para baixo é:
A.
B.
C.
D.
E.

D, C, A, F, E, B.
A, D, C, F, E, B.
F, C, D, A, B, E.
C, D, A, F, E, B.
B, E, F, D, A, C.
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29. Colheita de amostras é o procedimento fiscal, de caráter legal, que consiste na
retirada de um número limitado de determinado alimento, que é destinado ao consumo
público, para análise laboratorial bromatológica.
Correlacione a palavra da primeira coluna ao seu significado na segunda:
1. Análise prévia.
2. Análise de controle.
3. Análise fiscal.
( ) Identifica a composição de um produto com relação a sua licença para
comercialização.
( ) Realizada após a obtenção de seu respectivo registro no ministério da saúde.
( ) É realizada em qualquer produto independente de sua origem, visa verificar os
padrões
de identidade e qualidade.
A sequência correta de cima para baixo é:
A.
B.
C.
D.
E.

1, 2, 3.
1, 3, 2.
2, 3, 2.
3, 1, 2.
3, 2, 1.

30. O regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, dispõe sobre
condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. O responsável pelas atividades de
manipulação dos alimentos deve ser comprovadamente submetido a um curso de
capacitação. Quais os conteúdos abaixo relacionados, são obrigatórios para execução
desses cursos?
I. contaminastes alimentares.
II. doenças transmitidas por alimentos.
III. manipulação higiênica dos alimentos.
IV. esterilização de alimentos.
V. quarentena de alimentos.
A sequência correta de cima para baixo é:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e III.
I, III e V.
II, III e V.
IV, II e V.
I, V e IV.
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31. Muitas vezes as pessoas que colhem, manipulam, armazenam, transportam,
processam ou preparam alimentos são as responsáveis por sua contaminação. Todo
manipulador pode transferir organismos patogênicos aos alimentos. Mas é possível evitar
isso cuidando da higiene pessoal, adotando práticas de comportamento e de manipulação
adequadas.
Numere as etapas de acordo com a ordem necessária para uma boa limpeza e
sanitização.
(
(
(
(
(

) Aplicação sanitizante.
) Aplicação do detergente.
) Limpeza em seco.
) Pós-enxague.
) Pré-enxague.

A Sequência correta é:
A.
B.
C.
D.
E.

3, 5, 1, 4, 2.
5, 4, 3, 2, 1.
2, 4, 5, 1, 3.
5, 3, 1, 4, 2.
1, 2, 3, 4, 5.

32. O Brasil perde de 30 a 40% de sua produção em frutas e hortaliças por conservação
inadequada, ou seja, por problemas de manutenção de temperatura de resfriamento
durante o transporte, armazenamento e condições no varejo.
Os alimentos refrigerados devem se transportados a:
A.
B.
C.
D.
E.

4ºC
5 ºC
6 ºC
10 ºC
-18 ºC

33. O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), conhecido
internacionalmente por Hazard Analysis and Critical Control points (HACCP), originou-se
na indústria química, na Grã-Bretanha e baseia-se na identificação dos perigos potenciais
à segurança do alimento e nas medidas para o controle das condições que geram tais
perigos.
No princípio três da APPCC, o limite crítico serve para:
A.
B.
C.
D.
E.

aceitar ou rejeitar uma matéria-prima.
separar o que é aceitável do que não é.
numerar o ponto crítico de controle.
identificar o ponto crítico de controle.
eliminar a necessidade de análise do produto final.
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34. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis para o seu pleno exercício.
No campo de atuação do Sistema Único de Saúde pode-se definir a Vigilância
Epidemiológica como:
A. conjunto de atividades que se destina a promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como a recuperação e a reabilitação da saúde dos indivíduos.
B. conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenis riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários.
C. conjunto de ações capazes de interferir no sistema de produção de bens de consumo
e serviços de saúde.
D. conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e
coletiva.
E. conjunto de elementos naturais que resultam da construção humana e suas relações
sociais.

35. A cirurgia ambulatorial é resultante dos avanços técnicos e científicos alcançados pela
cirurgia e anestesia, permitindo o retorno do paciente ao domicílio no mesmo dia,
desfrutando assim, da convivência familiar. Determine o fluxograma que um paciente
deve seguir para a realização de uma cirurgia ambulatorial.´
A. recepção, sala de preparo, sala de cirurgia, recepção pós-anestésica, secretaria com
saúde para casa.
B. recepção, sala de cirurgia, sala de preparo, recuperação pós-anestésica, secretaria
com saúde para casa.
C. recepção, recuperação pós-anestésica, sala de cirurgia, recuperação pós-anestésica,
secretaria com saúde para casa.
D. sala de preparo, recepção, sala de cirurgia, recuperação pós-anestésica.
E. sala de preparo, sala de cirurgia, recuperação pós-anestésica, recepção e secretaria
com saúde para casa.
36. A eficiência do processo de esterilização deve ser comprovada através de métodos
físicos, químicos e biológicos. Correlacione a palavra da primeira coluna ao seu
significado na segunda.
1. Testes físicos.
2. Testes químicos.
3. Testes biológicos
(

(
(

) Consistem em tiras de papel impregnado com tinta termocrômica que altera a
colocação
quando exposta à temperatura por tempo suficiente.
) Consistem em tiras de papel impregnados com milhões de esporos.
) Compreendem o desempenho do equipamento e envolvem a observação de
parâmetros,
como a leitura da temperatura e pressão durante a fase de esterilização.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:
A.
B.
C.
D.
E.

1, 2, 3.
2, 1, 3.
2, 3, 1.
3, 1, 2.
3, 2, 1.

37. É condição mínima para o licenciamento de um estabelecimento óptico:
A. possuir no mínimo um profissional de terceiro grau para assistência e
responsabilidade técnica.
B. os estabelecimentos que comercializam lentes de grau poderão ter comunicação
direta com os consultórios e clínicas médicas.
C. o comércio de lentes de grau não é privativo de estabelecimentos ópticos.
D. a presença do responsável técnico não é obrigatória durante o período de
funcionamento do estabelecimento.
E. os estabelecimentos ópticos deverão manter livro de registro de receitas ópticas, com
termo de abertura e encerramento devidamente autenticado pela vigilância sanitária.
38. Compete aos órgãos de Vigilância Sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios o licenciamento dos estabelecimentos que empregam os raios–x diagnósticos,
visando a defesa da saúde dos pacientes e dos profissionais expostos. São raios
ionizantes:
A.
B.
C.
D.
E.

raio alfa, raio beta, raio gama e raio-x.
raio alfa, raio beta, raio-x e raio ultravioleta.
raio beta, raio gama, raio laser e raio alfa.
raio gama, raio alfa, raio beta e raio infravermelho.
n.d.a

39. As enfermidades causadas pelos agrotóxicos representam um grave problema de
saúde pública. Devido ao seu alto grau de toxidez muitos acidentes com defensivos
agrícolas podem ser evitados se houver um armazenamento adequado. Para chamar a
atenção suas embalagens são providas de rótulos em cores.
Correlacione a classe toxicológica com a cor da rotulagem.
1.
2.
3.
4.

Extremamente tóxico – classe I.
Altamente tóxico – classe II.
Mediamente tóxico – classe III.
Pouco tóxico – classe IV.

(
(
(
(

) Faixa vermelha
) Faixa amarela
) Faixa azul
) Faixa verde

A sequência correta, de baixo para cima, é:
A.
B.
C.
D.
E.

3, 4, 2, 1.
1, 2, 3, 4.
4, 3, 2, 1.
4, 2, 3, 1.
3, 4, 1, 2.
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40. A reciclagem do lixo reduz consideravelmente a quantidade de resíduos a serem
tratados, tornando mais barata a construção, manutenção e operação dos sistemas de
distinção final dos resíduos sólidos. Os recipientes de lixo são classificados por cores. Os
plásticos devem ser acondicionados em:
A.
B.
C.
D.
E.

recipiente amarelo.
recipiente verde.
recipiente preto.
recipiente azul.
recipiente vermelho.

41. Esterilização é o processo que promove a completa eliminação ou destruição de todas
as formas de microorganismos presentes. Após a limpeza e secagem, o instrumental
deve ser acondicionado para posterior esterilização. Quais os invólucros mais seguros
utilizados para empacotar artigos médicos e odontológicos?
A.
B.
C.
D.
E.

papel grau cirúrgico, tyvec, papel pardo.
papel crepado, papel kraft, não tecido.
papel grau cirúrgico, papel kraft, não tecido.
papel kraft,, tyvec, não tecido.
papel grau cirúrgico, papel crepado, não tecido.

42. O principal tripé de sustentação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
são:
A.
B.
C.
D.
E.

descentralização, integralidade da assistência e participação da comunidade.
descentralização, controle social e participação da comunidade.
participação da comunidade, serviços públicos e descentralização.
redução de riscos, participação da comunidade e descentralização.
promoção, recuperação e proteção da saúde.

43. A escova progressiva é um método de alisamento capilar que virou modismo. O uso
de formol no cabelo para alisamento capilar é indevido?
A.
B.
C.
D.
E.

não, na concentração de 0,7%.
sim, pois acarreta riscos à saúde.
pode ser usado à concentração de 4%.
pode ser usado à concentração de 0,4%.
pode ser usado a concentração de 0,9%.

17
FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

44. A produção de alimentos com segurança exige cuidados especiais, para que se
eliminem quase na sua totalidade, os riscos de contaminação provocados por perigos
físicos, químicos e biológicos. A faixa de temperatura ideal para a multiplicação dos
microorganismos é:
A.
B.
C.
D.
E.

45 ºC a 60 ºC.
45 ºC a 70 ºC.
0 ºC a 20 ºC.
20ºC a 40 ºC.
30 ºC a 80 ºC.

45. Bactérias são os microorganismos que mais causam problemas nos alimentos e no
homem. Multiplicam-se muito rápido e são encontradas em todos os lugares.
Os esporos das bactérias são:
A. formas resistentes da bactéria, que podem sobreviver ao cozimento.
B. células modificadas, que podem se multiplicar mas não causam problemas ao homem
nem aos alimentos.
C. células facilmente destruídas pelo calor e desinfetantes.
D. seres visíveis encontrados, especialmente em água estagnada.
E. células estranhas de origem desconhecida.
46. Equipamentos e dispositivos médico-hospitalares como produto, aparelho ou
acessório cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou
coletiva, à higiene pessoal ou de ambiente, ou a fins diagnósticos e analíticos, são
classificados como:
A.
B.
C.
D.
E.

artigos.
correlatos.
instrumentais.
interventores médicos.
equipamentos de metal.

47. Sobre drogaria assinale a alternativa correta:
A. estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais.
B. estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais entre outros.
C. estabelecimento de manipulação, de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de
drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos.
D. produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
E. droga ou matéria prima aditiva ou complementar de qualquer natureza destinada a
emprego em medicamento.
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48. A sala de aplicação de injetáveis instalada em uma drogaria deve possuir
equipamentos e condições técnicas e higiênico-sanitárias básicas como:
A.
B.
C.
D.
E.

a área física deve ter no mínimo três metros quadrados.
o preenchimento do livro de receitas deve ser realizado pelo balconista.
esta sala não poderá ser utilizada para a verificação da pressão arterial.
esta sala poderá ser utilizada como acesso para o interior do estabelecimento.
só poderá ocorrer a aplicação de injetáveis na presença do farmacêutico responsável.

49. A gripe H1N1 é uma doença respiratória causada por um vírus que se manifesta
através de sintomas como febre alta, tosse, dores musculares e nas juntas e insuficiência
respiratória. A análise da amostra coletada nos indivíduos doentes é necessária para seu
correto diagnóstico. O exame é realizado em alguns laboratórios do país. Atualmente em
Santa Catarina o laboratório credenciado para a realização do diagnóstico é:
A.
B.
C.
D.
E.

laboratório Santa Catarina.
laboratório Central de Saúde Pública.
laboratório Fundação Osvaldo Cruz.
laboratório Santa Luzia.
laboratório Catarinense.

50. Nas duas últimas décadas, o extraordinário desenvolvimento da tecnologia no setor
de telecomunicação e na indústria eletroeletrônica em geral tem trazido muitos benefícios
à humanidade. No entanto o avanço da tecnologia traz consigo efeitos colaterais como a
ausência de um gerenciamento de resíduos sólidos constituídos de pilhas e baterias . As
pilhas e baterias são consideradas tóxicas à saúde e ao meio ambiente, representando
um problema de saúde pública quando jogadas no lixo comum ou incineradas. Entre os
componentes considerados tóxicos na composição de pilhas e de baterias podem ser
citados:
A.
B.
C.
D.
E.

metais pesados.
hipoclorito de sódio.
glutaraldeído ácido e básico.
hidrogênio e gás carbônico.
tungstênio e hélio.
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FOLHA DE RASCUNHO
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RASCUNHO DO GABARITO

Respostas de 1 a 20

Respostas de 21 a 40

Respostas de 41 a 50

01

21

41

02

22

42

03

23

43

04

24

44

05

25

45

06

26

46

07

27

47

08

28

48

09

29

49

10

30

50

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40
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