
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

SSAANNIITTAARRIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 

 
 



CONCURSO PÚBLICO 

 3

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Sobre as políticas de saúde, podemos afirmar que 
 
A) dizem respeito ao estabelecimento de diretrizes, planos e programas de saúde, não se referindo às questões relativas ao 

poder em saúde. 
B) podem ser definidas como a ação ou omissão do Estado, enquanto resposta social, diante dos problemas de saúde e seus 

determinantes. 
C) é considerada como disciplina acadêmica a partir da década de 80, com a consolidação das políticas que vão dar origem ao 

SUS. 
D) a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) é considerada um marco inicial das políticas de saúde no 

Brasil. 
E) o estudo das políticas de saúde não inclui a análise das conjunturas econômica, política e cultural, mesmo quando esta 

estiver relacionada à saúde. 
 
12. De acordo com a Lei Orgânica do SUS, não compete à direção municipal do Sistema. 
 
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde. 
B) Executar serviços de alimentação e nutrição. 
C) Dar execução à política de insumos e equipamentos para a saúde no âmbito municipal. 
D) Colaborar na vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
E) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de 

consumo e uso humano. 
 
13. Em qual das alternativas abaixo constam doenças que não são consideradas de notificação compulsória em todo o 

território nacional? 
 
A) Hanseníase, peste, rubéola. 
B) Botulismo, coqueluche, hepatites virais.  D) Donovanose, Dengue, Leishmaniose visceral. 
C) Tétano, Leptospirose, efeitos adversos pós-vacinação.  E) Malária, Difteria e Raiva Humana. 
 
14. A Constituição Federal criou o SUS em 1988 e definiu como suas atribuições todas abaixo, EXCETO. 
 
A) Incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. 
B) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 
C) Fiscalizar e inspecionar bebidas e água para consumo humano. 
D) Colaborar na proteção do meio ambiente. 
E) Colaborar na prestação de assistência social aos idosos, crianças e portadores de deficiência. 
 
15. Sobre os indicadores de saúde, pode-se afirmar que o(a) 
 
A) Índice de Swaroop & Uemura significa a percentagem de pessoas que morreram com 60 anos ou mais em relação ao total 

de óbitos ocorridos em uma determinada população. 
B) Coeficiente de mortalidade infantil proporcional relaciona os óbitos em menores de 1 ano por determinada causa com o 

total de óbitos em menores de 1 ano. 
C) coeficiente de incidência relaciona o número de casos novos de uma doença em determinada comunidade num período de 

tempo com a população exposta ao risco de adquirir a doença no período. 
D) Coeficiente de mortalidade geral é utilizado como indicador de saúde, quando se precisa de comparações internacionais. 
E) Coeficiente de mortalidade materna é obtido, dividindo-se os óbitos relacionados à gestação e ao parto, numa área e 

período, pelo número de mulheres em idade fértil, nessa mesma área e período. 
 
16. A prevalência é uma das formas utilizadas para descrever a morbidade em uma comunidade. Sobre este termo, 

podemos afirmar que 
 
A) os doentes que emigram a um determinado território tendem a elevar a prevalência, enquanto os que imigram tendem a 

diminuir o coeficiente. 
B) as drogas que aumentam a sobrevida, sem evitar a morte, podem levar à redução da prevalência. 
C) os coeficientes de prevalência são importantes para o sanitarista planejar ações em função do número de doentes na 

comunidade. 
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D) o coeficiente de prevalência é definido como a relação entre o número de casos conhecidos de uma doença e o número de 

casos novos desta mesma doença num determinado período, numa localidade. 
E) a prevalência é excelente, para identificar os fatores causadores de doenças 
 
17. Todas são consideradas doenças emergentes, exceto. 
 
A) Meningoencefalite de Hong Kong. 
B) Febre do Vale Rift.  D) Febre de Lassa. 
C) Dengue e dengue hemorrágica.  E) Hantavírus. 
 
18. Quanto ao planejamento, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. O fluxograma situacional de Matus abrange a identificação, descrição e análise dos problemas selecionados 
pelo planificador. 

II. Mário Testa utiliza o diagnóstico estratégico da situação epidemiológica como elemento-chave para o 
planejamento. 

III. As propostas metodológicas de planejamento e programação, sob o enfoque estratégico, tiveram sua origem na 
década de 70. 

 
Estão corretas as afirmativas  
 
A) I, II e III. B) I e II apenas. C) II e III apenas. D) apenas a II. E) apenas a I. 
 
19. O SUS possui diversos sistemas de informações, destacando-se os de maior abrangência na assistência ambulatorial 

e hospitalar e os de vigilância epidemiológica. Quanto ao SIS, analise as afirmativas. 
 

I. O preenchimento integral e adequado da DO com a codificação correta da causa do óbito é fundamental para a 
qualidade do SIM. 

II. No caso de parto domiciliar, a família declara, diretamente, ao cartório que preenche a DN e encaminha as 1as 
vias à secretaria de saúde. 

III. No SINAN, a ficha individual de investigação só é preenchida, quando confirmado o diagnóstico. 
 
Estão(á) corretas(a)  
 
A) I, II e III. B) I e II apenas. C) II e III apenas. D) apenas a II. E) apenas a I. 
 
20. São consideradas doenças de veiculação hídrica: 
 
A) diarréia, hepatite, leishmaniose. 
B) conjuntivite, cólera, dengue.  D) poliomielite, ascaridíase, hepatite. 
C) febre amarela, doença de chagas e diarréia.  E) giardíase, cólera e filariose. 
 
21. Sobre o software Epi-info, assinale V (verdadeiro) e F (falso). 
 

(   ) O Epi-info é um software utilizado para análise de banco de dados. 
(   ) Foi originalmente feito pelo CDC – Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos das 

Américas. 
(   ) É de uso gratuito e distribuição livre, inclusive pela OPAS/OMS. 
(   ) Nele, não é possível criar questionários para pesquisas, apenas, digitar e analisar os dados dos questionários já 

organizados em outros programas. 
(   ) O programa Merge pode agrupar, revisar, concatenar ou atualizar dois arquivos, criando um terceiro. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 
A) V, F, V, F, V. B) V, V, F, F, F. C) V, V, F, V, V. D) V, V, V, F, V. E) F, V, V, V, F. 
 
22. Analise as afirmativas abaixo.  
 

I. O EPI-INFO pode importar arquivos de outros bancos de dados, inclusive aqueles com extensão .dbf. 
II. Através deste programa, é possível realizar análises estatísticas de dados tanto paramétricas como não 

paramétricas. 
III. A versão 3.3.2 permite a apresentação de dados em mapas, sendo compatível com o Arqview. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Só a I é verdadeira. 
B) Todas são verdadeiras.  D) Só a III é falsa. 
C) As afirmativas I e III são falsas.  E) Todas são falsas. 
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23. A NOB-SUS 01/96, apesar de estar completando 10 anos, foi a criadora de termos até hoje utilizados, alguns dos 

quais ainda em implantação no SUS. Assinale o termo que não é utilizado pela NOB-SUS 01/96. 
 
A) PBVS - Piso Básico da Vigilância Sanitária. 
B) PPI – Programação Pactuada Integrada. 
C) GPSM – Gestão Plena do Sistema Municipal. 
D) APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade. 
E) PDR – Plano Diretor de Regionalização. 
 
24. A NOAS-SUS 2001 foi aprovada em 26 de janeiro de 2001 e refletiu as discussões nas Comissões Intergestores 

Tripartite e no Conselho Nacional de Saúde, relativas à situação de habilitação dos municípios que até então estava 
baseada na NOB 96. Quanto à NOAS-SUS 2001, é incorreto afirmar que 

 
A) estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior 

eqüidade. 
B) institui o Plano Diretor de Regionalização como  instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência. 
C) cria a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, incluindo nesta todos os municípios já habilitados na NOB-SUS 96. 
D) mantém a Gestão Plena do Sistema Municipal, criada pela NOB 96, estabelecendo, porém, novas responsabilidades, 

requisitos e prerrogativas para os municípios se habilitarem nesse tipo de gestão. 
E) cria o Teto Financeiro da Assistência Especializada – TFAE para remunerar os serviços de referência prestados pelos 

municípios-pólo aos demais municípios. 
 
25. Analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Um estudo observacional tipo coorte é o método preferencial para averiguar possíveis fatores de risco diante de 
doenças raras. 

II. A epidemiologia descritiva estuda as possíveis associações entre duas ou mais variáveis relacionadas à saúde de 
um grupo populacional. 

III. Em um estudo ecológico, a estratégia de observação da população é do tipo seccional, e as informações são 
obtidas e analisadas em nível agregado. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Só a afirmativa I é falsa. 
B) São verdadeiras as afirmativas I e III.  D) Só a afirmativa III é verdadeira. 
C) Só a afirmativa II é verdadeira.  E) Todas as afirmativas são falsas. 
 
26. Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Os estudos tipo caso-controle são estudos observacionais longitudinais, pois a informação sobre a exposição e a doença se 

referem a momentos diferentes.  
B) Estudos ecológicos não permitem o conhecimento da distribuição conjunta da exposição e da doença no nível individual, 

pois se caracteriza pela coleta e pela análise dos dados em nível agregado.  
C) Estudos do coorte são estudos observacionais, nos quais os indivíduos selecionados são monitorados ao longo do tempo, 

para avaliação da incidência da doença ou de outro agravo.   
D) Os estudos do caso-controle, em geral, permitem a estimativa direta das taxas de incidência para as diferentes categorias de 

exposição ou para a população como um todo. 
E) O estudo seccional se caracteriza pela observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos selecionados 

aleatoriamente em uma única oportunidade. 
 
27. A Vigilância Sanitária vem sendo reconhecida, cada vez mais, como instrumento de proteção e defesa da saúde. 

Baseando-se na Lei Nº. 8080/90, portarias ministeriais e na Lei Nº. 6437/77, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A autoridade fiscalizadora competente terá livre acesso a qualquer local em que haja fabrico, manipulação, beneficiamento, 

acondicionamento, conservação, transporte, depósito, distribuição ou venda de alimentos. 
B) A interdição de alimento para análise fiscal será iniciada com a lavratura de auto de infração do estabelecimento, assinado 

pela autoridade fiscalizadora competente. 
C) Produto alimentício é todo alimento derivado de matéria-prima alimentar ou de alimento in natura, adicionado ou não de 

outras substâncias permitidas, obtido por processo tecnológico adequado. 
D) Alimento in natura é aquele que, para consumo imediato, se exige, apenas, a remoção da parte não comestível e os 

tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação. 
E) Todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue à venda depois de registrado no órgão competente do 

Ministério da Saúde, exceto as matérias-primas alimentares e os alimentos in natura. 
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28. Assinale a alternativa correta. 
 
A) A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos foi criada pela NOB-RH. 
B) A criação de Comissões para Elaboração de Planos de Cargos e Carreiras pelos municípios é exigência da Lei 8080/90. 
C) A Lei 8080/90 estabelece que os cargos e as funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser 

exercidos em regime de tempo integral. 
D) Os profissionais de saúde podem acumular dois vínculos empregatícios, desde que seja um estatutário e um contrato através 

da CLT. 
E) São 12 as profissões aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde como profissionais de saúde. 
 
29. Quanto à vigilância e ao controle sanitário de produtos de interesse da saúde, assinale a afirmativa incorreta. 
 
A) Os cosméticos e os perfumes estão sujeitos a controle sanitário, sendo classificados como produtos correlatos. 
B) Medicamento é o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico. 
C) Droga é a substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. 
D) A presença do técnico responsável nas farmácias será obrigatória durante o horário diurno de funcionamento do 

estabelecimento. 
E) Pela Lei, a fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercida pelos Estados, 

através de seus órgãos competentes. 
 
30. Quanto ao saneamento ambiental, é correto afirmar que 
 
A) o saneamento básico é, constitucionalmente, de responsabilidade dos estados, sendo delegada aos municípios em casos 

especiais. 
B) as lagoas de estabilização são utilizadas para tratar os esgotos industriais. 
C) as fossas sépticas são recomendadas na área urbana, devido a sua eficiência, pois removem 50% da matéria orgânica. 
D) o esgotamento sanitário convencional inclui a rede de coleta, um interceptor e um adequado sistema de tratamento e 

disposição final do esgoto. 
E) é objetivo do SUS participar da formulação da política de saneamento, embora não possa executar ações. 
 
31. O termo saneamento ambiental inclui um conjunto de ações. Escolha a alternativa que contém, pelo menos, uma 

ação que não se inclui neste termo. 
 
A) A destinação de resíduos sólidos e esgotamento sanitário. 
B) Obras de contenção de encostas e drenagem.  D) Melhoria das condições de habitação. 
C) Controle de vetores e focos de doenças transmissíveis.  E) Educação sanitária e ambiental. 
 
32. O destino adequado do lixo e o esgotamento sanitário são medidas de saneamento ambiental fundamentais para o 

controle de doenças e para a promoção da saúde. Quanto ao tema, pode-se afirmar que 
 
A) em Pernambuco, através do censo 2000, menos de 20% dos domicílios têm acesso à rede geral de esgotos. 
B) os lixos hospitalar e domiciliar podem ser colocados juntos num mesmo aterro sanitário. 
C) a contribuição domiciliar para o esgoto está diretamente relacionada ao consumo de água. 
D) na atenção básica, são coletados dados de abastecimento de água e destino de dejetos, mas não, de coleta de lixo. 
E) a coleta de lixo aceita como adequada pode ser diária ou semanal. 
 
33. Sobre a organização do sistema de Vigilância Sanitária, assinale a alternativa correta. 
 
A) É constituído pelas instituições da Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. 
B) É competência da União prestar cooperação técnica aos Estados e ao Distrito Federal e cooperação financeira aos 

Municípios. 
C) A coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é do Ministério da Saúde através da Secretaria de Vigilância 

Sanitária – SVS. 
D) À ANVISA compete conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação. 
E) Os municípios não podem atuar na vigilância sanitária dos portos, pois é atribuição da Vigilância Sanitária Federal. 
 
34. Qual das ações abaixo não faz parte das responsabilidades e ações estratégicas mínimas de atenção básica definidas 

pela NOAS-SUS 2001? 
 
A) Prevenção do câncer de mama. 
B) Tratamento supervisionado da hanseníase.  D) Busca ativa de casos de diabetes. 
C) Planejamento familiar.  E) Atendimento a urgências odontológicas. 
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35. Qual a alternativa em que todas as doenças estão vinculadas ao saneamento inadequado? 
 
A) Hepatites A, B e C. 
B) Malária e febre tifóide.  D) Escorbuto e cólera. 
C) Poliomielite e Sarampo.  E) Síndrome do choque tóxico e teníase. 
 
36. No estudo das epidemias, é incorreto afirmar que 
 
A) o sarampo manteve um comportamento cíclico até 2001. 
B) a faixa de incidência normal esperada deve ser calculada com probabilidade de 95%. 
C) a meningite e a leptospirose têm variação sazonal. 
D) o índice epidêmico corresponde ao dobro do limite superior da incidência normal. 
E) é convenção calcular o limite superior da incidência normal com probabilidade de 97,5%. 
 
37. Todas são características das DCNTs (Doenças Crônicas Não Transmissíveis), EXCETO. 
 
A) Causa necessária desconhecida. 
B) Multiplicidade de fatores de risco. 
C) Lesões celulares reversíveis. 
D) Longo período de latência. 
E) Manifestações clínicas com períodos de remissão e exacerbação. 
 
38. Assinale a doença transmissível que está corretamente relacionada ao seu respectivo vetor. 
 
A) Doença de Chagas e flebótomos. 
B) Febre amarela e anofelíneos.  D) Filariose e culicídeo. 
C) Peste bubônica e mamíferos roedores.  E) Malária e triatomíneos. 
 
39. A investigação epidemiológica de casos e epidemias inclui todas as etapas abaixo, EXCETO. 
 
A) Determinar a magnitude e extensão do evento. 
B) Implementação de medidas de saneamento e educação ambiental.  
C) Coleta de material para exames laboratoriais.  
D) Tratamento adequado dos casos e contactantes. 
E) Encerramento de casos e relatório. 
 
40. Sobre indicadores epidemiológicos, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. 
 
A) O coeficiente de letalidade é calculado, dividindo-se o número de óbitos de uma determinada doença pelo número total de 

óbitos. 
B) A mortalidade perinatal refere-se aos óbitos fetais, somados aos óbitos de 0 a 6 dias de vida, divididos pelo número de 

nascidos vivos. 
C) Para o cálculo do baixo peso ao nascer, são incluídos os nascidos vivos com menos de 2.000 g. 
D) O coeficiente de mortalidade materna é calculado com o número de óbitos relacionados à gestação, parto e puerpério, 

dividido pelo número total de gestantes. 
E) O numerador para o cálculo do coeficiente de mortalidade pós-neonatal é o número de óbitos de crianças com idade entre 1 

e 11 meses. 
  


