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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

FISCAL 

SANITÁRIO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO I 
 

Antes do microscópio, muitos pensavam que o embrião humano, invisível a olho nu, fosse 1 
uma cópia minúscula do que é o ser humano pronto. Teria cabeça, tronco e membros - e também dois 2 
olhos, cada dedo, cada unha. O mesmo valia para o que hoje chamamos de Psicologia. Não se imaginava 3 
uma psique diferente do bebê, da criança, mesmo do pré-adolescente. Uma das hipóteses é que sua 4 
mente fosse uma tábula rasa, um papel em branco, no qual se escreveria o que seu mestre mandasse. 5 
Em vez de Educação, tínhamos "instrução" - e não é por acaso que hoje essa palavra sobrevive 6 
principalmente nos manuais de instrução para usar máquinas ou outros aparelhos sem humanidade. 7 

A revolução na compreensão do homem, quem comandou foi Rousseau. Um dos erros 8 
maiores dos cursos de graduação em Filosofia consiste em confiná-lo à disciplina de Ética, em vez de 9 
dar-lhe a honra suprema de estrelar a História da Filosofia (por alguma brasileira razão, pensamos que 10 
a Filosofia é menos que a História da Filosofia, que pensar é menos do que contar o que os outros 11 
pensaram...). Sua teoria da Educação, exposta no Emílio, vem com uma revolução mais ampla, que afeta 12 
a Política e a História. 13 

Qual o cerne do Emílio? É que a criança não é um papel em branco. Ela, a cada fase de sua 14 
vida, está apta a aprender e desenvolver certas coisas, outras não. Deve ser tratada da forma adequada 15 
à sua idade. Fazê-la brincar - "deixá-la sempre sem fôlego", como ele dirá - é uma das chaves para os 16 
pequenos. Há uma hora para ensinar a propriedade, outra para a religião. Perder essa relação entre o 17 
ensino e a psique é jogar fora o trabalho de educar. 18 

Educar é um movimento, pelo qual se sai de algo fechado para algo mais aberto (do latim 19 
ex+ducere). É uma abertura para o mundo. A visão "antiga", que via no feto um homúnculo e na criança 20 
uma tabula rasa, é substituída pela ideia de que desde o começo já somos alguma "coisa" (portanto, 21 
não somos papel em branco). Mas diferente do que depois nos tornaremos (portanto, não somos um 22 
microadulto). Por isso a Educação começa, desde seus primórdios, a namorar a ideia de mudar as 23 
pessoas. 24 

Um exemplo. La Bruyère, no final do século XVII, traduz Os caracteres de Teofrasto, obra 25 
velha de 2 mil anos, e acrescenta Novos caracteres. Caráter, plural caracteres, quer dizer duas coisas. 26 
Primeira: o caráter da pessoa, no sentido de quem ela é, como ela é, algo como sua personalidade. 27 
Segunda: a letra ou acento com que se escreve (aquilo que a ignorância da Microsoft chama de 28 
"caractere"). Cada caráter é um tipo psicológico. É com uma série de caracteres - ou tipos psicológicos - 29 
que se escreve a complexidade da vida. Haverá avarentos,  pusilânimes,  aduladores, só que esses tipos 30 
não mudam com o tempo. Muda talvez tudo, mas não o caráter ou o tipo. O avarento de Teofrasto seria 31 
como o avarento de hoje, só economizando moedas diferentes e de outra forma. 32 

Pois bem, é isso que muda desde o século XVIII. Percebe-se que no tempo e no espaço 33 
ocorrem diferenças enormes, que não cabem numa única tipologia. No tempo, é o que a História revela. 34 
Ela deixa de apenas referir datas que permitem localizar eventos indiferenciados, e passa a apontar 35 
modos de ser e de sentir diferentes: o pagão do cristão, o antigo do moderno. No espaço, é o que os 36 
viajantes, alguns deles os primeiros etnólogos, mostram: sociedades em que não há vaidade, ou 37 
avareza, ou algum dos outros traços, "bons" ou "maus", de nosso tempo. Assim nascem o que hoje 38 
chamamos de História, Etnologia, Antropologia. Mas elas não permitem apenas descrever diferenças 39 
profundas. Também nos levam a sonhar novos modos de ser, só que isso, tarefa da Educação, da 40 
Política e da Psicologia. 41 

42 
RIBEIRO, Renato Janine, In: Filosofia, ciência & vida, nº 116, p.82.  Abril 2016. 
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01) Segundo o texto, com relação à formação do 

ser humano, pode-se afirmar: 

 

(A) O ser humano passou a sofrer mudanças em 

sua personalidade a partir do Século XVIII. 

(B) A formação do ser humano se dá a partir das 

concepções externas mais abrangentes. 

(C) Os elementos de percepção externos apenas 

contribuem para despertar o caráter já 

existente do ser humano. 

(D) O ser humano com o tempo sofre mudanças 

de seu caráter em razão da educação que 

recebe. 

 

02) De acordo com o texto, o processo de 

educação consiste em: 

 

(A) Despertar a criança de acordo com sua 

capacidade de cognição. 

(B) Extrair do caráter do ser em formação suas 

inclinações de personalidade para a vida 

adulta. 

(C) Direcionar a criança para os conceitos o bem e 

do mal. 

(D) Fazer da ética o objeto de formação inicial do 

ser humano. 

 

03) Nesse texto, a linguagem predominante é a 
 
(A) expressiva, uma vez que revela opiniões e 

emoções do emissor em face dos avanços 
obtidos na formação humana por meio da 

educação. 

(B) apelativa, visto que procura influir no 
comportamento do leitor, por meio de apelos, 
para que avalie a importância da filosofia. 

(C) metalinguística, em virtude de ter sido 
utilizada para explicar a si mesma e, 
sobretudo, evidenciar a dificuldade de definir 
para o leitor certos termos próprios da 

filosofia. 
(D) referencial, pois traduz objetivamente a 

realidade externa ao emissor, ou seja, trata 
da importância da filosofia e do processo de 
educação da criança. 
 

04) Sobre a frase “Percebe-se que no tempo e no 
espaço ocorrem diferenças enormes, 
(L.33/34), pode-se afirmar: 

 
(A) O vocábulo “que” funciona como pronome 

relativo. 
(B) O vocábulo “-se” funciona como índice de 

indeterminação do sujeito. 
(C) O vocábulo “que” funciona como conjunção 

integrante. 

(D) A expressão “diferenças enormes” funciona 
como objeto direto. 

 

05) Sobre o emprego dos pronomes átonos, 

marque a alternativa que permite a ênclise ou 

a próclise, facultativamente: 

 

(A) “...no qual se escreveria” (L.5). 

(B) “...consiste em confiná-lo...” (L.09). 

(C) “...Mas diferente do que depois nos 

tornaremos...” (L.22). 

(D) “Percebe-se que no tempo e no espaço 

ocorrem diferenças enormes...” (L.33/34). 

 

06) Em “Uma das hipóteses é que sua mente 

fosse uma tábula rasa” (L.4/5), a palavra em 

negrito possui o mesmo valor morfológico que 

a destacada em: 

 

(A) “...uma cópia minúscula do que é o ser 

humano pronto...” (L.2). 

(B) “a letra ou acento com que se escreve (aquilo 

que a ignorância da Microsoft chama de 

"caractere").” (L.28/29). 

(C) “Pois bem, é isso que muda desde o século 

XVIII.” (L.33). 

(D) “pensamos que a Filosofia é menos que a 

História da Filosofia...” (L.10/11). 

 

07) Completa o sentido de um nome a expressão 
indicada em 

 
(A) “de que (...) somos alguma "coisa"” (L.21). 
(B) “a olho nu” (L.1) 

(C) “de graduação” (L.09) 

(D) “de algo fechado” (L.19). 
 
 
08) A declaração “mesmo do pré-

adolescente.”(L.4) expressa uma ideia: 
 

(A) Explicativa 
(B) Conclusiva 
(C) Concessiva 
(D) Comparativa 
 
09)  

I. " Por isso a Educação começa, desde seus 

primórdios, a namorar a ideia de mudar as 
pessoas."   (L.23/24) 

II. " Mas diferente do que depois nos tornaremos 
(portanto, não somos um microadulto).." 
(L.22/23) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 
destaque, estabelecem, respectivamente, as 
relações de 
 
(A) conclusão e adição. 
(B) ressalva e ressalva. 
(C) explicação e oposição. 

(D) adversidade e alternativa. 
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10) A palavra “homúnculo” (L.20)  e “ocorrem” (L.34) possuem, respectivamente: 

 

(A) 8  e 5 fonemas 
(B) 7 e 6  fonemas 
(C) 8 e 4 fonemas 
(D) 9 e 6 fonemas 
 
11) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão “nos manuais de instrução” (L.7) as palavras: 

 
(A) “hoje” (L.3) e  “principalmente” (L.7). 
(B) “erros” (L.08) e  “alguns” (L.37). 
(C) “Segunda” (L.28) e "antiga" (L.20). 
(D) “movimento” (L.19) e  “tipo” (L.31). 
 

12) A alternativa em que há equivalência entre o termo transcrito e o que ele significa é: 

 
(A) “tábula” (L.5) - caixa 
(B) “homúnculo” (L.20) - homem grande. 
(C) “avarentos” (L.30) - sovinas 

(D) “Etnologia” (L.39) - estudo do vinho. 

 
AS QUESTÕES 13 E 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO II 

1 
1. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição 

2. se invertem as estações do ano 

3. faz calor no inverno e frio, no verão 

4. os peixes morrendo nos rios  

5. estão se extinguindo espécies animais 

6. e tudo que se planta colhe 

7. o tempo retribui o mal que a gente faz. 

 

8. Onde a chuva caía quase todo dia  

9. já não chove nada  

10. o sol abrasador rachando o leito dos rios secos  

11. sem um pingo de água  

12. quanto ao futuro inseguro  

13. será assim de norte a sul  

14. a Terra nua semelhante à Lua. 

 

15. O que será deste planeta azul?  

16. O que será deste planeta azul? 

 

17. O rio que desce as encostas já quase sem vida  

18. parece que chora um triste lamento das águas  

19. ao ver devastadas a flora e a fauna  

20. é tempo de pensar no verde 

21. regar a semente que ainda não nasceu  

22. deixar em paz a Amazônia  

23. perpetuar a vida  

24. estar bem com Deus! 

 

XORORÓ; ADEMIR. Intérpretes: Chitãozinho e Xororó. Planeta azul. 
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13) A leitura que se faz do poema-canção através 

do fragmento citado está correta na 

alternativa 
 
(A) A natureza, mesmo atingida pela insensatez 

do homem, continua a oportunizar-lhe o 
melhor, já que "tudo que se planta colhe" (v. 
6). 

(B) A paisagem natural é sinalizadora de que "o 
tempo retribui o mal que a gente faz" (v. 7). 

(C) Os compositores desse texto fazem referência 
a um "futuro inseguro" (v. 12) para a 
humanidade, ao declarar sua descrença em 
Deus. 

(D) A ideia de "deixar em paz a Amazônia" (v. 22) 
está dissociada da veiculada no verso 
seguinte, ou seja, a de "perpetuar a vida” (v. 
23). 

 

14) Há correlação entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em 

 
(A) "se invertem" (v. 2) é uma forma verbal que 

se apresenta na mesma voz que "se planta" 
(v. 6). 

(B) "calor" (v. 3) é o agente da ação expressa por 
"faz" (v. 3). 

(C) "nua" (v. 14) conota destruição do mesmo 

modo que "chora” (v. 18) conota pesar. 
(D) "deixar" (v. 22) apresenta-se com regência 

diferente daquela em que está usado o verbo 
"perpetuar" (v. 23). 

 

PARA RESPONDER À QUESTÃO 15, OBSERVE A 

TIRINHA ABAIXO: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

15) O questionamento de Mafalda, personagem 

presente na tira, em face da notícia sobre a 
atitude de determinado governo, configura-se 
como uma reação: 

 
(A) Inadequada ao contexto. 

(B) Sem fundamento. 

(C) Desprovida de bom senso. 

(D) Crítico-irônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Livre 
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16) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O byte contém 8 bits e os bits são 

representados por 0 ou 1. 

II. Cada byte pode representar mais de um 

caractere. 

III. A quantidade de bytes é igual à quantidade 

de letras. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

17) Relacione as mídias abaixo com a sua 

capacidade de armazenamento:  

 

       Mídias 

1. Disquete 

2. CD 

3. DVD 

4. DVD dupla camada 

5. Blu-ray 

 

       Capacidade de Armazenamento 

 

 ) 8,5 GB 

 ) 700 MB 

 ) 1,44 MB 

 ) 4,7 GB 

 ) 50 GB 

 

As mídias com as suas respectivas capacidades de 

armazenamento correta é: 

 

(A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3  

(B) 4 – 2 – 1 – 5 – 3  

(C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4  

(D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5  

 

18) Os dispositivos CD R/W, MP3 Player e Pen 

drive são: 

 

(A) Todos dispositivos de entrada e saída. 

(B) Todos dispositivos apenas de entrada. 

(C) Todos dispositivos apenas de saída. 

(D) Dois dispositivos de entrada e saída e um 

apenas de saída. 

 

 

 

 

19) São grupos da aba de Exibição do Microsoft 

Word 2010, Exceto: 

 

(A) Zoom 

(B) Janela. 

(C) Legendas. 

(D) Macros. 

 

20) No Internet Explorer 10 o atalho 

Ctrl+Shift+P irá executar: 

 

(A) A exclusão do histórico de navegação. 

(B) O modo de Navegação InPrivate. 

(C) A impressão no modo rápido da página ativa. 

(D) A abertura da barra de histórico na lateral 

direita do navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São alimentos e embalagens com obrigatoriedade 

de registro sanitário, SALVO: 

 

(A) Embalagens novas tecnologias (recicladas). 

(B) Substâncias bioativas e probióticos isolados com 

alegação de propriedades funcional e ou de 

saúde. 

(C) Novos alimentos e novos ingredientes. 

(D) Suplemento vitaminico ou mineral. 

 

22) Os produtos destinados ao uso infantil não 

poderão conter substâncias cáusticas ou irritantes, 

terão embalagens isentas de partes contundentes e 

não poderão ser apresentados sob a forma de 

aerossol. Acerca disso, assinale a opção FALSA. 

 

(A) Poderá ser aprovado nome de produto cujo 

registro for requerido posteriormente, desde que 

denegado pedido de registro anterior, por 

motivos de ordem técnica ou científica. 

(B) Comprovada a colidência de marcas, deverá ser 

requerida a modificação do nome ou designação 

do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da 

data da publicação do despacho no "Diário 

Oficial" da União, sob pena de indeferimento do 

registro. 

(C) É vedada a adoção de nome igual ou 

assemelhado para produtos de diferente 

composição, salvo se do mesmo fabricante, 

assegurando-se a prioridade do registro com a 

ordem cronológica da entrada dos pedidos na 

repartição competente do Ministério da Saúde, 

quando inexistir registro anterior. 

(D) A comprovação de que determinado produto, até 

então considerado útil, é nocivo à saúde ou não 

preenche requisitos estabelecidos em lei implica 

na sua imediata retirada do comércio e na 

exigência da modificação da fórmula de sua 

composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e 

embalagens, sob pena de cancelamento do 

registro e da apreensão do produto, em todo o 

território nacional. 

 

 

23) De acordo com a lei nº 6.360 de 23 de 

setembro de 1976, Nenhum dos produtos de que 

trata esta lei, inclusive os importados, poderá ser 

industrializado, exposto à venda ou entregue ao 

consumo antes de registrado no Ministério da 

Saúde. Em relação a isso, assinale a opção 

INCORRETA. 

 

(A) Os atos referentes ao registro e à revalidação 

do registro somente produzirão efeitos a partir 

da data da publicação no "Diário Oficial" da 

União. 

(B) A revalidação do registro deverá ser requerida 

no primeiro semestre do último ano do 

qüinqüênio de validade, considerando-se 

automaticamente revalidado, 

independentemente de decisão, se houver 

sido esta proferida até a data do término 

daquela. 

(C) Constará obrigatoriamente do registro de que 

trata este artigo a fórmula da composição do 

produto, com a indicação dos ingredientes 

utilizados e respectiva dosagem. 

(D) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA - definirá por ato próprio o prazo para 

renovação do registro dos produtos de que 

trata esta Lei, não superior a 10 (dez) anos, 

considerando a natureza do produto e o risco 

sanitário envolvido na sua utilização.  

 

24) Alimento "in natura" é: 
 
(A) Todo alimento de origem vegetal ou animal, 

para cujo consumo imediato se exija apenas a 

remoção da parte não comestível e os 
tratamentos indicados para a sua perfeita 
higienização e conservação. 

(B) Todo alimento derivado de matéria-prima 
alimentar ou de alimento "in natura", 
adicionado, ou não, de outras substâncias 

permitidas, obtido por processo tecnológico 
adequado. 

(C) Qualquer substância, incluídos os aditivos 
alimentares, empregada na fabricação ou 
preparação de um alimento e que permanece 
no produto final, ainda que de forma 
modificada. 

(D) Qualquer ingrediente adicionado 
intencionalmente aos alimentos, sem 
propósito de nutrir, com objetivo de modificar 
as características físicas, químicas, biológicas 
ou sensoriais, durante a fabricação, 
processamento, preparação, tratamento, 
embalagem, acondicionamento, 

armazenagem, transporte ou manipulação de 
um alimento. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) É o procedimento da fiscalização efetuado pela 

autoridade sanitária na unidade fabril, para verificar o 

cumprimento da legislação vigente: 

 

(A) Monitoramento de qualidade do produto. 

(B) Inspeção Sanitária na Indústria. 

(C) Exigência do Sistema de Vigilância Sanitária. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

 

26) Acerca do Registro de Cosméticos, Produtos de 

Higiene, Perfumes e outros, assinale a opção correta. 

 

(A) Os cosméticos, produtos de higiene pessoal de 

adultos e crianças, perfumes e congêneres 

poderão ter alteradas suas fórmulas de 

composição desde que as alterações sejam 

aprovadas pelo Ministério da Saúde, com base 

nos competentes laudos técnicos. 

(B) Somente serão registrados como cosméticos 

produtos para higiene pessoal, perfumes e outros 

de natureza e finalidade semelhantes, os 

produtos que se destinem a uso externo ou no 

ambiente, consoante suas finalidades estética, 

protetora, higiênica ou odorífera, sem causar 

irritações à pele nem danos à saúde. 

(C) Além de sujeito, às exigências regulamentares 

próprias, o registro dos cosméticos, dos produtos 

destinados à higiene pessoal, dos perfumes e 

demais, de finalidade congênere, dependerá da 

satisfação das seguintes exigências: I - 

enquadrar-se na relação de substâncias 

declaradas inócuas, elaborada pelo órgão 

competente do Ministério da Saúde e publicada 

no "Diário Oficial" da União, a qual conterá as 

especificações pertinentes a cada categoria bem 

como às drogas, aos insumos, às matérias-

primas, aos corantes, aos solventes e aos demais 

permitidos em sua fabricação; II - não se 

enquadrando na relação referida no inciso 

anterior, terem reconhecida a inocuidade das 

respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos, 

emitidos pelos órgãos competentes, de análise e 

técnico, do Ministério da Saúde. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

27) As exposições médicas de pacientes devem 

ser otimizadas ao valor mínimo necessário para 

obtenção do objetivo radiológico (diagnóstico e 

terapêutico), compatível com os padrões aceitáveis 

de qualidade de imagem. Para tanto, no processo 

de otimização de exposições médicas deve-se 

considerar, dentre outros: 

 

I. Os níveis de referência de radiodiagnóstico para 

pacientes. 

II. A seleção adequada do equipamento e 

acessórios. 

III. A garantia da qualidade. 

IV. Os procedimentos de trabalho. 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, III e IV 

(D) II e III 

 

28) Acerca do licenciamento do serviço de 

radiodiagnóstico, marque a alternativa ERRADA. 

 

(A) A desativação de um serviço de 

radiodiagnóstico deve ser notificada à 

autoridade sanitária local informando o 

destino e a guarda dos arquivos e 

assentamentos, inclusive dos históricos 

ocupacionais 

(B) Nenhum serviço de radiodiagnóstico pode 

funcionar sem estar devidamente licenciado 

pela autoridade sanitária local. 

(C) O alvará de funcionamento do serviço tem 

validade de, no máximo, cinco anos. 

(D) Quaisquer modificações a serem introduzidas 

nas dependências do serviço ou nos 

equipamentos de raios-x devem ser 

notificadas previamente à autoridade sanitária 

local para fins de aprovação, instruídas dos 

documentos relevantes do processo de 

aprovação de projeto. 
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29) Os serviços de radiodiagnóstico devem 

implementar uma estrutura organizacional de modo a 

facilitar o desenvolvimento de uma cultura de 
segurança que se traduza em: 
 
I. Estabelecimento de um conjunto de regras e 
procedimentos, tendo a proteção radiológica como 
tema prioritário, incluindo a pronta identificação e 

correção dos problemas, de acordo com sua 
relevância. 
II. Definição clara das linhas hierárquicas para a 
tomada de decisões no âmbito do estabelecimento, e 
as responsabilidades de cada indivíduo. 
III. Adoção de uma atitude de prevenção e de 

aprimoramento constantes em proteção radiológica, 
como parte integrante das funções diárias de cada 
membro da equipe. 
 
É certo o que se indica em: 

 
(A) II 

(B) I e III 
(C) I, II e III 
(D) I 
 
30) NÃO é alimento ou embalagens isentos da 
obrigatoriedade de registro sanitário: 
 

(A) Alimentos para idosos. 
(B) Alimentos e bebidas com informação nutricional 

complementar. 
(C) Alimentos com alegações de propriedade 

funcional e ou de saúde. 
(D) Chocolate e produtos de cacau. 

 
31) Saneantes Domissanitários: substâncias ou 

preparações destinadas à higienização, desinfecção ou 
desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou 
públicos, em lugares de uso comum e no tratamento 
da água compreendendo: 
 

I. Detergentes - destinados a destruir, indiscriminada 
ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados 
em objetos inanimados ou ambientes. 
II. Desinfetantes - destinados a dissolver gorduras e à 
higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de 
uso doméstico. 
III. Inseticidas - destinados ao combate, à prevenção 

e ao controle dos insetos em habitações, recintos e 
lugares de uso público e suas cercanias. 
IV. Raticidas - destinados ao combate a ratos, 
camundongos e outros roedores, em domicílios, 
embarcações, recintos e lugares de uso público, 
contendo substâncias ativas, isoladas ou em 

associação, que não ofereçam risco à vida ou à saúde 
do homem e dos animais úteis de sangue quente, 
quando aplicados em conformidade com as 
recomendações contidas em sua apresentação. 
A quantidade de assertivas corretas é: 
 
(A) 4 

(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 

 

32)  Medicamento Similar é aquele que: 

 

(A) Contém o mesmo ou os mesmos princípios 

ativos, apresenta a mesma concentração, 

forma farmacêutica, via de administração, 

posologia e indicação terapêutica, e que é 

equivalente ao medicamento registrado no 

órgão federal responsável pela vigilância 

sanitária, podendo diferir somente em 

características relativas ao tamanho e forma 

do produto, prazo de validade, embalagem, 

rotulagem, excipientes e veículos, devendo 

sempre ser identificado por nome comercial 

ou marca.  

(B) Medicamento similar a um produto de 

referência ou inovador, que se pretende ser 

com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da 

proteção patentária ou de outros direitos de 

exclusividade, comprovada a sua eficácia, 

segurança e qualidade, e designado pela DCB 

ou, na sua ausência, pela DCI. 

(C) É produto inovador registrado no órgão 

federal responsável pela vigilância sanitária e 

comercializado no País, cuja eficácia, 

segurança e qualidade foram comprovadas 

cientificamente junto ao órgão federal 

competente, por ocasião do registro. 

(D) Consiste na demonstração de equivalência 

farmacêutica entre produtos apresentados sob 

a mesma forma farmacêutica, contendo 

idêntica composição qualitativa e quantitativa 

de princípio(s) ativo(s), e que tenham 

comparável biodisponibilidade, quando 

estudados sob um mesmo desenho 

experimental. 
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33) O registro de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, dadas as suas 

características sanitárias, medicamentosas ou 

profiláticas, curativas, paliativas, ou mesmo para 

fins de diagnóstico, fica sujeito, além do 

atendimento das exigências próprias, aos 

seguintes requisitos específicos, dentre outros: 

 

I. Quando houver substância nova na composição 

do medicamento, entrega de amostra 

acompanhada dos dados químicos e físico-químicos 

que a identifiquem. 

II. Apresentação, quando solicitada, de amostra 

para análises e experiências que sejam julgadas 

necessárias pelos órgãos competentes do 

Ministério da Saúde. 

III. Tratando-se de produto novo, que sejam 

oferecidas amplas informações sobre a sua 

composição e o seu uso, para avaliação de sua 

natureza e determinação do grau de segurança e 

eficácia necessários. 

IV. Que o produto, através de comprovação 

científica e de análise, seja reconhecido como 

seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e 

possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e 

inocuidade necessárias. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II, III e IV 

(C) III e IV 

(D) I, II e III 

 

34) O manipulador de alimentos deve: 

 

I. Retirar brincos, pulseiras, anéis, aliança, colares, 

relógio e maquiagem. 

II. Estar sempre limpo. Tomar banho diariamente. 

III. Usar cabelos presos e cobertos com redes ou 

toucas. 

IV. Usar o uniforme somente na área de preparo dos 

alimentos. 
 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

35) A respeito da forma de organização do local 

de trabalho para tentar a evitar a contaminação 

dos alimentos, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) As superfícies que entram em contato com os 

alimentos, como bancadas e mesas, devem 

ser mantidas em bom estado de conservação, 

sem rachaduras, trincas e outros defeitos. 

(B) O local de trabalho deve ser limpo e 

organizado. Para isso, mantenha o piso, a 

parede e o teto conservados e sem 

rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e 

descascamentos. Faça a limpeza apenas ao 

final das atividades de trabalho. 

(C) Para impedir a entrada e o abrigo de insetos e 

outros animais, as janelas devem possuir telas 

e devem ser retirados os objetos sem 

utilidade das áreas de trabalho. Deve haver 

sempre rede de esgoto ou fossa séptica. As 

caixas de gordura e de esgoto devem estar 

localizadas fora das áreas de preparo e de 

armazenamento de alimentos. 

(D) O local de trabalho deve ser mantido bem 

iluminado e ventilado. As lâmpadas devem 

estar protegidas contra quebras. 

 

36) Somente será registrado o medicamento cuja 

preparação necessite cuidados especiais de 

purificação, dosagem, esterilização ou 

conservação, quando: 

 

I. Apresentar melhoramento de fórmula ou forma, 

sob o ponto de vista farmacêutico e/ou 

terapêutico. 

II. Tiver em sua composição substância nova. 

III. Tiver em sua composição substância 

conhecida, à qual seja dada aplicação nova ou 

vantajosa em terapêutica. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 
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37) Em relação às Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) O objetivo das Boas Práticas é evitar a ocorrência 

de doenças provocadas pelo consumo de 

alimentos contaminados. 

(B) Boas Práticas para Serviços de Alimentação são 

práticas de higiene que devem ser obedecidas 

pelos manipuladores, desde a escolha e a compra 

dos produtos a serem utilizados no preparo do 

alimento até a venda para o consumidor 

(C) Em regra, os parasitas, as substâncias tóxicas e 

os micróbios prejudiciais à saúde entram em 

contato com o alimento após a manipulação e o 

preparo. Esse processo é conhecido como 

contaminação. 

(D) Doenças transmitidas por alimentos são aquelas 

provocadas pelo consumo de alimentos 

contaminados por micróbios prejudiciais à saúde, 

parasitas ou substâncias tóxicas. 

 

38)  São exemplos de alimentos não perecíveis:  

 

I. Arroz cru. 

II. Biscoito. 

III. Farinha. 

 

É correto o que se identifica em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

39) “São produtos de composição aromática obtida à 

base de substâncias naturais ou sintéticas, que, em 

concentrações e veículos apropriados, tenham como 

principal finalidade a odorização de pessoas ou 

ambientes, incluídos os extratos, as águas 

perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para 

banho e os odorizantes de ambientes, apresentados 

em forma líquida, geleificada, pastosa ou sólida”. 

 

O enunciado acima se refere a(o)s: 

 

(A) Produtos diedéticos. 

(B) Perfumes. 

(C) Produtos de higiene. 

(D) Nutrimentos. 

40) Cogumelos Comestíveis somente estão isentos 

da obrigatoriedade de registro sanitário nas formas 

de apresentação: 

 

I. Inteiras. 

II. Fragmentadas. 

III. Moídas. 

IV. Em conserva. 

 

É correto o que se indica em: 

 

(A) I, II e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II, III e IV 

 


