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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

 

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11)  “É um instrumento de gestão pelo qual os governos 

federal, estaduais e municipais estabelecem, 

justificam e detalham as prioridades da política de 

saúde. É um instrumento participativo, resultante da 

negociação e do consenso entre órgãos gestores, 

conselhos de saúde e comissões intergestores. 

Exerce papel importante no planejamento integrado 

das ações de saúde, pois prima pela clareza e 

simplicidade dos objetivos e indicadores escolhidos”. 

 

O enunciado acima se refere a: 

 

A) Cartão Saúde. 

B) Conselho de Saúde. 

C) Agenda de Saúde. 

D) Políticas Públicas de Saúde. 

 

12) São alimentos isentos de algum tipo de nutriente, 

preparados para atender a restrições dietéticas 

específicas de várias doenças: 

 

A) Alimentos dietético. 

B) Alimento integral. 

C) Alimento in natura. 

D) Alimento artificial. 

 

13) O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas nos seguintes componentes:  

 

I. Pacto pela Vida. 

II. Pacto em Defesa do SUS. 

III. Pacto de Gestão do SUS. 

 

É correto o que se identifica em: 
 

A) I e III 

B) I, II e III 

C) I 

D) II 

 

14) O conceito de vigilância em saúde inclui: 

 

1. A vigilância e o controle das doenças transmissíveis. 

2. A vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. 

3. A vigilância da situação de saúde. 

4. A vigilância ambiental em saúde. 

5. A vigilância da saúde do trabalhador. 

6. A vigilância sanitária. 

A soma dos números corretos é: 
 

A) 10 

B) 15 

C) 21 

D) 12 

 

15) A vigilância epidemiológica tem como funções: 

 

I. Coleta e processamento de dados. 

II. Análise e interpretação dos dados processados. 

III. Divulgação das informações. 

IV. Investigação epidemiológica de casos e surtos. 

É certo o que se afirma em: 

 

A) III e IV 

B) I, II e III 

C) I, II, III e IV 

D) I, III e IV 

 

16) “Unidade destinada a prestar assistência à saúde de 

uma população determinada, contando com uma 

equipe de saúde interdisciplinar em caráter 

permanente, com médicos generalistas e ou 

especialistas. Sua complexidade e dimensões físicas 

variam em função das características da população a 

ser atendida, dos problemas de saúde a serem 

resolvidos e de acordo com o seu tamanho e 

capacidade resolutiva”. 

 

O enunciado acima se refere a(o): 

 

A) Centro de Atenção Psicossocial. 

B) Centro de Saúde. 

C) Centro de Orientação e Apoio Sorológico. 

D) Centro de Referência em Assistência à Saúde do 

Idoso. 

 

17) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos 

seguintes princípios, SALVO: 
 

A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

B) Centralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo. 

C) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 6  

 

CARGO: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

18) Acerca da organização, direção e gestão do Sistema 

Único de Saúde, assinale a opção FALSA. 
 

A) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), 

poderá organizar-se em distritos de forma a integrar 

e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para 

a cobertura total das ações de saúde. 

B) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior. 

C) As ações e serviços de saúde, executados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 

mediante participação complementar da iniciativa 

privada, serão organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

D) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 

(Cosems) são reconhecidos como entidades que 

representam os entes municipais, no âmbito federal, 

para tratar de matérias referentes à saúde, desde 

que vinculados institucionalmente ao Conasems, na 

forma que dispuserem seus estatutos.      

 

19) “São todas as modificações que um princípio ativo 

produz em um sistema biológico. Do ponto de vista 

prático, é o estudo dos efeitos bioquímicos e 

fisiológicos dos medicamentos e seus mecanismos 

de ação.” 
 

O enunciado acima se refere a: 
 

A) Farmacoepidemiologia.  

B) Farmacodinâmica. 

C) Farmacoterapia. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

20) São pressupostos do financiamento do Sistema 

Único de Saúde: 

 

I. Financiamento de custeio com recursos federais 

constituídos, organizados e transferidos em blocos de 

recursos − o uso dos recursos fica restrito a cada 

bloco, atendendo-se às especificidades neles 

previstas, conforme regulamentação específica. 

II. Responsabilidade das três esferas de gestão: União, 

estados e municípios. 

III. Repasse fundo-a-fundo, definido como modalidade 

preferencial de transferência de recursos entre os 

gestores. 

IV. Redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e 

regionais, a serem contempladas na metodologia de 

alocação de recursos, considerando-se as dimensões 

étnico-racial e social. 
 

É correto o que se afirma em: 
 

A) I, II e III 

B) III e IV 

C) I, II, III e IV 

D) I e II 

21) O documento de 2010, intitulado de Politica Nacional 

de Promoção a Saúde, determina as 

responsabilidades das esferas de gestão federal, 

estadual e municipal. Qual das alternativas abaixo 

descreve as respectivamente? 

 

A) Pactuar e alocar recursos orçamentários e 

financeiros para a implementação desta Política, 

considerando a composição tripartite / Implementar 

as diretrizes de capacitação e educação permanente 

em consonância com as realidades loco-regionais / 

Implementar as diretrizes de capacitação e educação 

permanente em consonância com as realidades 

locais. 

B) Pactuar e alocar recursos orçamentários e 

financeiros para a implementação desta Política, 

considerando a composição tripartite / Implementar 

as diretrizes de capacitação e educação permanente 

em consonância com as realidades locais / 

Implementar as diretrizes de capacitação e educação 

permanente em consonância com as realidades loco-

regionais. 

C) Implementar as diretrizes de capacitação e educação 

permanente em consonância com as realidades loco-

regionais / Pactuar e alocar recursos orçamentários e 

financeiros para a implementação desta Política, 

considerando a composição tripartite / Implementar 

as diretrizes de capacitação e educação permanente 

em consonância com as realidades locais. 

D) Implementar as diretrizes de capacitação e educação 

permanente em consonância com as realidades 

locais / Implementar as diretrizes de capacitação e 

educação permanente em consonância com as 

realidades loco-regionais / Pactuar e alocar recursos 

orçamentários e financeiros para a implementação 

desta Política, considerando a composição tripartite. 

 

22) Tem por objetivo a observação e análise 

permanentes da situação de saúde da população, 

articulando-se em um conjunto de ações destinadas 

a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de 

populações que vivem em determinados territórios, 

garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui 

tanto a abordagem individual como coletiva dos 

problemas de saúde. Essa descrição corresponde a: 

 

A) Vigilância em saúde. 

B) Promotor em saúde. 

C) Promoção de saúde. 

D) Composição da saúde. 
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23) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do 

seu campo de competência, detecta emergências em 

saúde pública e define ações de intervenção, por 

intermédio de algumas diretrizes. Qual das 

alternativas abaixo não é uma delas? 

 

A) Rede de comunicação em visa, que notifica surtos 

relacionados a alimentos. 

B) Hospitais que comunicam eventos adversos e 

queixas sobre surtos de vírus e viroses. 

C) Farmácias notificadoras, que comunicam eventos 

adversos e queixas técnicas em relação ao consumo 

de medicamentos. 

D) Centro de Informações Toxicológicas, que notifica 

intoxicações e envenenamentos. 

 

24)   A análise da situação de saúde permite a 

identificação, descrição, priorização e explicação dos 

problemas da população, por intermédio de coleta de 

dados. Esses dados podem ser variáveis 

demográficas, variáveis socioeconômicas e variáveis 

culturais. Qual das alternativas abaixo cita os 

componentes destas variáveis respectivamente? 

 

A) Renda, inserção no mercado de trabalho, ocupação e 

condições de vida / Grau de instrução, hábitos e 

comportamentos / Número de habitantes com 

distribuição por sexo, idade, local de residência e 

fluxos de migração. 

B) Renda, inserção no mercado de trabalho, ocupação e 

condições de vida / Número de habitantes com 

distribuição por sexo, idade, local de residência e 

fluxos de migração / Grau de instrução, hábitos e 

comportamentos. 

C) Número de habitantes com distribuição por sexo, 

idade, local de residência e fluxos de migração / 

Renda, inserção no mercado de trabalho, ocupação e 

condições de vida / Grau de instrução, hábitos e 

comportamentos.  

D) Grau de instrução, hábitos e comportamentos / 

Renda, inserção no mercado de trabalho, ocupação e 

condições de vida / Número de habitantes com 

distribuição por sexo, idade, local de residência e 

fluxos de migração. 

 

25) Os cadernos de vigilância em saúde com ênfase em 

zoonoses cita a seguinte doença: É uma das 

consequências da infecção humana pelo protozoário 

flagelado Trypanosoma cruzi, onde se observam 

duas fases clínicas, uma é a aguda, que pode ou não 

ser identificada, podendo evoluir para outra, a fase 

crônica. Essa descrição corresponde a qual doença? 
 

A) Raiva. 

B) Doença de chagas. 

C) Febre amarela. 

D) Leptospirose. 

26)  Os cadernos de vigilância em saúde com ênfase em 

zoonoses citam as doenças que possuem animais 

como vetores, as quais causam inúmeros problemas 

no Brasil. Qual das alternativas abaixo não é uma 

delas? 

 

A) Leishmaniose tegumentar americana. 

B) Leptospirose. 

C) Sífilis. 

D) Febre amarela. 

 

27) A leishmaniose tegumentar americana é uma doença 

infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários 

do gênero Leishmania, de transmissão vetorial. Para 

evitar os riscos de transmissão, algumas medidas 

preventivas de ambientes individuais ou coletivos 

devem ser estimuladas. Qual das alternativas abaixo 

não é uma delas? 

 

A) Uso de repelentes quando exposto a ambientes onde 

os vetores habitualmente possam ser encontrados. 

B) Evitar a exposição nos horários de atividades do 

vetor, como no crepúsculo matutino, vespertino e a 

noite. 

C) Manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e 

terrenos, a fim de alterar as condições do meio que 

propiciem o estabelecimento de criadouros para 

formas imaturas do vetor. 

D) Corte de todas as árvores visando a aumentar a 

insolação e diminuir o sombreamento do solo, 

evitando dessa forma condições favoráveis ao 

desenvolvimento de larvas de flebotomíneos. 

 

28)  Os cadernos de vigilância em saúde com ênfase em 

zoonoses citam a seguinte doença: É um problema 

mundial de saúde pública, sendo uma doença 

infecciosa febril aguda, causada por bactérias 

patogênicas, transmitida ao homem pelo contato 

direto ou indireto com a urina de animais infectados. 

A infecção pode apresentar-se sob várias formas 

clínicas, variando de assintomática a quadros graves, 

podendo levar à morte. Esta descrição corresponde a 

qual doença abaixo? 

 

A) Leptospirose. 

B) Raiva. 

C) Febre amarela. 

D) Hanseníase. 
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29) O modo de transmissão desta doença ocorre a partir 

de mosquitos, fêmeas, que se infectam quando vão 

se alimentar de sangue de primatas ou do homem 

infectado com o vírus. Depois de infectado, o 

mosquito pica uma pessoa saudável, não vacinada, e 

transmite a doença, sucessivamente durante todo 

seu período de vida. Não existe transmissão de uma 

pessoa para outra diretamente. Essa descrição 

corresponde a qual das doenças baixo? 

A) Zika. 

B) Dengue. 

C) Febre amarela. 

D) Malária. 

 

30)  A infecção por febre amarela tem início súbito e 

sintomas gerais como febre, calafrios, cefalalgia, 

lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, 

náuseas e vômitos. Qual das alternativas abaixo 

descreve corretamente o período de incubação desta 

doença? 

A) Varia entre um e seis dias após a picada do 

mosquito. 

B) Varia entre três e seis dias após a picada do 

mosquito. 

C) Varia entre três e trinta dias após a picada do 

mosquito. 

D) Varia entre um e trinta dias após a picada do 

mosquito. 

 

31) A vigilância e controle das doenças transmissíveis, 

não transmissíveis e agravos, como um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual e 

coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças e 

agravos é chamada de: 

 

A) Vigilância da situação de saúde 

B) Promoção da saúde 

C) Vigilância epidemiológica 

D) Vigilância em saúde ambiental 

 

32) A vigilância que desenvolve ações de monitoramento 

contínuo do País, estado, região, município ou áreas 

de abrangência de equipes de atenção à saúde, por 

estudos e análises que identifiquem e expliquem 

problemas de saúde e o comportamento dos 

principais indicadores de saúde, contribuindo para 

um planejamento de saúde mais abrangente é 

chamada: 

 

A) Vigilância sanitária 

B) Vigilância epidemiológica 

C) Vigilância da situação de saúde 

D) Vigilância da saúde do trabalhador 

 

33) Sobre a vigilância epidemiológica, julgue os itens a 

seguir com (V) para verdadeiro e com (F) para falso e 

assinale a alternativa correta: 

 

(  ) A vigilância epidemiológica tem como propósito 

fornecer orientação técnica permanente para os 

profissionais de saúde, que têm a responsabilidade 

de decidir sobre a execução de ações de controle de 

doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse 

fim, informações atualizadas sobre a ocorrência 

dessas doenças e agravos, bem como dos fatores 

que a condicionam, numa área geográfica ou 

população definida. 

(    ) a vigilância epidemiológica constitui-se em importante 

instrumento para o planejamento, a organização e a 

operacionalização dos serviços de saúde, como 

também para a normatização de atividades técnicas 

correlatas. 

(  ) A operacionalização da vigilância epidemiológica 

compreende um ciclo de funções específicas e inter 

complementares, desenvolvidas de modo contínuo, 

permitindo conhecer, a cada momento, o 

comportamento da doença ou agravo selecionado 

como alvo das ações, para que as medidas de 

intervenção pertinentes possam ser desencadeadas 

com oportunidade e eficácia. 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) V,V,V 

C) V,F,V 

D) V,V,F 

 

34) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

função da vigilância epidemiológica. 
 

A) Recomendação das medidas de prevenção e 

controle apropriadas. 

B) Promoção das ações de prevenção e controle 

indicadas. 

C) Avaliação da eficácia e efetividade das medidas 

adotadas. 

D) Prever surtos de doenças ainda inexistentes. 

 

35) Vetor acidental que constitui somente uma das 

modalidades da transmissão de um agente 

etiológico. Sua erradicação retira apenas um dos 

componentes da transmissão da doença. Estamos 

falando do vetor: 

 

A) Veículo animado 

B) Veículo inanimado 

C) Vetor biológico 

D) Vetor mecânico 
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36) Sobre a vigilância sanitária em casos de cólera, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Em caso de água turva, antes da cloração, 

recomenda-se mantê-la em repouso, para 

decantação das partículas em suspensão, as quais 

irão depositar-se no fundo do recipiente. Após esse 

processo, deve-se separar a parte superior, mais 

clara, em outro recipiente, e filtrá-la. 

B) Outros produtos à base de cloro, autorizados para o 

tratamento da água e registrados no Ministério da 

Saúde, poderão ser utilizados, observando-se 

atentamente as orientações contidas no rótulo. 

C) A ebulição, ou seja, a fervura da água, durante 1 ou 2 

minutos, constitui um método de desinfecção eficaz, 

bastante acessível às condições da maior parte da 

população. Por ser um procedimento barato, é 

recomendado em  situações de urgência e na falta de 

outro método de desinfecção. 

D) Promover a vigilância de indivíduos sintomáticos, 

mediante orientações para isolamento entérico em 

domicílio. 

 

37) Sobre a vigilância epidemiológica em casos de AIDS, 

julgue os itens a seguir com (V) para verdadeiro e 

com (F) para falso e assinale a alternativa correta: 

 

(  ) Um sistema de vigilância epidemiológica precisa 

responder à complexidade dos agravos que busca 

conhecer a AIDS, desenvolvendo novos modelos, 

que não sejam baseados exclusivamente na 

notificação de casos e que podem representar 

eventos ocorridos anos antes. 

(    ) É necessário conhecer oportunamente as populações 

vulneráveis, comportamento, riscos, entre outros 

fatores, de forma a subsidiar intervenções mais 

efetivas. 

(   ) Acompanhar a tendência temporal e espacial da 

doença, de infecções e comportamentos de risco, 

visando orientar as ações de prevenção e controle do 

HIV/AIDS e, consequentemente, reduzir a morbi-

mortalidade associada à AIDS. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) V,F,F 

B) V,V,V 

C) V,F,V 

D) V,V,F 

 

38) A definição das atividades e parâmetros que 

integram a Programação das Ações de Vigilância em 

Saúde é de competência: 
 

A) Da União 

B) Dos Estados  

C) Dos Municípios 

D) Da União, Estados e Municípios 

39) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

promoção da mobilidade segura conforme a Política 

Nacional de Promoção da Saúde. 
 

A) Enfrentar o uso abusivo de álcool e outras drogas, 

que compreende promover, articular e mobilizar 

ações para redução do consumo abusivo de álcool e 

outras drogas, com a corresponsabilização e 

autonomia da população, incluindo ações educativas, 

legislativas, econômicas, ambientais, culturais e 

sociais. 

B) Buscar avançar na articulação intersetorial e 

intrasetorial, envolvendo a vigilância em saúde, a 

atenção básica e as redes de urgência e emergência 

do território na produção do cuidado e na redução da 

morbimortalidade decorrente do trânsito. 

C) Orientar ações integradas e intersetoriais nos 

territórios, incluindo saúde, educação, trânsito, 

fiscalização, ambiente e demais setores envolvidos, 

além da sociedade, visando definir um planejamento 

integrado, parcerias, atribuições, responsabilidades e 

especificidades de cada setor para a promoção da 

mobilidade segura. 

D) Avançar na promoção de ações educativas, 

legislativas, econômicas, ambientais, culturais e 

sociais, fundamentadas em informação qualificada e 

em planejamento integrado, que garantam o trânsito 

seguro, a redução de morbimortalidade e a paz no 

trânsito.  

 

40) Sobre a vigilância epidemiológica em casos de 

doença de Chagas, julgue os itens a seguir com (V) 

para verdadeiro e com (F) para falso e assinale a 

alternativa correta: 
 

(    ) Para o adequado desenvolvimento das ações de 

controle da doença de Chagas, é fundamental que as 

Equipes de Atenção Básica e das Equipes de Saúde 

da Família incorporem, em seu processo de trabalho, 

ações de vigilância que integrem a questão 

ambiental, envolvendo reservatórios, vetores e 

população humana. 

(    ) Em territórios com a atuação de Agentes de Controle 

de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, 

pode-se desenvolver esse trabalho de vigilância 

integrado, evitando duplicidade de atividades, com 

vistas à qualificação da atenção à saúde e 

potencialização das ações. 

(  ) Em relação aos casos humanos, a vigilância 

epidemiológica da doença de Chagas está centrada 

na notificação de casos em fase inicial. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) V,F,F 

B) V,V,V 

C) V,F,V 

D) V,V,F 


