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CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ENFERMAGEM 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido 
 

Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho 
erguido no ar. 

O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de 
Colston. No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 

De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 

Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões 
às 5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia “black 
lives still matter” (vidas negras ainda importam). 

A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de 
George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio. 

O crime, filmado e divulgado em redes sociais, deu origem a uma onda de protestos em milhares de cidades dos EUA 
e também em países da Europa, Ásia e Oceania. 

“Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço, em uma saudação do movimento Black Power, foi totalmente 
espontâneo. Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com 
Quinn, divulgada pelo artista nas redes sociais. 

“Meus pensamentos foram para as pessoas escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder. 
Eu queria dar poder a George Floyd, queria dar poder a negros como eu, que sofreram injustiças e desigualdades.” 

Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa com a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil 
homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe. 

Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, Colston 
dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. 

A estátua do traficante foi retirada do rio e, de acordo com autoridades locais, está sendo restaurada para depois ser 
exibida em um museu ao lado de cartazes do movimento Black Lives Matter. 

O objetivo é que a história de 300 anos de escravidão e a luta pela igualdade racial possam ser melhor compreendidas. A 
substituição pela estátua de Jen Reid, entretanto, foi feita sem autorização da prefeitura. 

Segundo o artista responsável pela obra, a nova estátua não foi planejada como uma solução permanente, e sim 
como uma forma de atrair atenção contínua ao movimento antirracista. 

“Queremos continuar destacando o problema inaceitável do racismo estrutural e institucionalizado que todos têm o 
dever de enfrentar”, escreveu Quinn. 

“Essa escultura precisava acontecer no domínio público agora: essa não é uma questão nova, mas parece que houve 
um ponto de inflexão global. Agora é a hora de uma ação direta.” 

Uma onda de questionamentos impulsionada pelos atos após o assassinato de Floyd transformou em alvo outras 
estátuas de figuras históricas consideradas racistas. 

Nos EUA, os alvos foram imagens de militares que fizeram parte do Exército Confederado, lado da Guerra Civil 
americana que defendia a manutenção da escravidão. 

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, exigiu que 11 estátuas de confederados sejam 
removidas do Capitólio, sede do Legislativo americano. 

Estátuas de Cristóvão Colombo também foram atacadas. Uma foi incendiada e jogada em um lago em Richmond, na 
Virgínia. Outra, em Boston, foi decapitada. 

Em Londres, a estátua de Robert Milligan, que chegou a ter 526 negros escravizados em suas duas fazendas de 
plantação de açúcar na Jamaica, foi removida pelo Museu das Docas. 

Na Bélgica, ganhou força uma campanha já antiga para tirar de cena monumentos do rei Leopoldo 2º, e um busto do 
monarca que colonizou o Congo (atual República Democrática do Congo) foi para o depósito na Universidade de Mons. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/estatua-de-ativista-negra-substitui-a-de-traficante-de-escravos-no-reino-
unido.shtml.) 
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01 
Considerando a estrutura linguística utilizada no primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que: 
A) De acordo com a intenção da enunciação, a omissão do agente da ação verbal é um recurso utilizado neste parágrafo.  
B) O segmento “estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar” indica, notadamente, o único e exclusivo agente de 

cada ação verbal descrita no parágrafo.  
C) As locuções verbais “ser derrubada” e “foi substituída” apresentam como opção possível de reescrita “que seja derrubada” e 

“sendo substituída” mantendo a correção gramatical e semântica.  
D) Os termos da oração “escultura” e “mulher negra” são elementos conflitantes em relação ao sentido produzido no texto, 

mas equivalentes em relação à função sintática exercida no parágrafo em análise.  
 

02 
Acerca dos dois fatos apresentados no texto, a saber:  o movimento contra o racismo após o assassinato de George 
Floyd e a substituição da escultura de Edward Colston é possível afirmar que: 
A) Ocorre, entre eles, uma controvérsia.  
B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.  
C) Pode ser identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade. 
D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.  
 

03 
Em “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17.” (10º§), pode-se 
afirmar que a forma verbal destacada possui: 
A) Dois complementos verbais indiretos.  
B) Apenas um complemento verbal direto. 
C) Apenas um complemento verbal indireto.  
D) Um complemento verbal direto e outro indireto. 
 

04 
De acordo com o contexto, está correto o sentido indicado em relação ao vocábulo destacado em:  
A) “parece que houve um ponto de inflexão global” / mudança, modificação. 
B) “a imagem do escravocrata foi derrubada” / aquele que é submetido à escravidão. 
C) “Estátua de ativista negra” / aquele que trabalha para determinada causa governamental. 
D) “traficante de escravos do século 17” / praticante de negócio de origem lícita e clandestina.  
 

05 
Acerca do trecho “A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o 
assassinato de George Floyd, [...]” (5º§), pode-se afirmar que: 
A) O termo racismo produz um efeito de ambiguidade no trecho em análise.  
B) Há registro de oralidade com a intenção de aproximar o texto do público-alvo. 
C) O sentido conotativo pode ser observado para produzir o efeito desejado pelo emissor.  
D) A ideia de oposição está presente no que se refere ao emprego das expressões “slogan” e “novo fôlego”. 
 

06  
Pode-se afirmar que os fatos apresentados no texto: 
A) Demonstram uma sequência de ações de alguma forma interligadas. 
B) São registros cotidianos e por isso podem ser veiculados no suporte textual citado na fonte.  
C) Constituem uma narrativa sequencial e subjetiva em que a opinião do emissor é predominante. 
D) São casos isolados e sem qualquer identificação de um com o outro indicando comportamentos sociais atípicos.  
 

07 
Em “Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com Quinn, 
divulgada pelo artista nas redes sociais.” (7º§), há o registro do raciocínio comparativo que se expressa mediante: 
A) Uma relação semântica e sintática que indica uma ideia de adição.  
B) A referência à quantificação da propriedade comum aos objetos comparados. 
C) Elementos que indicam uma comparação de superioridade entre duas situações distintas.  
D) A expressão composta “como se” seguida de verbo no pretérito do subjuntivo indicando, assim, uma comparação hipotética. 
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08 
Dentre os trechos a seguir, é possível a reescrita utilizando a voz passiva apenas em: 
A) “vidas negras ainda importam” 
B) “O novo monumento homenageia Jen Reid” 
C) “uma equipe de dez pessoas chegou ao local” 
D) “a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn” 
 

09 
De acordo com o emprego das classes de palavras, a palavra “que” em: “Meus pensamentos foram para as pessoas 
escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder.” (8º§), pode ser classificada como: 
A) Advérbio.   
B) Substantivo.   
C) Pronome adjetivo.   
D) Pronome relativo. 
 

10 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, [...]” (1º§). O trecho destacado anteriormente pode ser 
substituído, mantendo-se a correção e o sentido original, por: 
A) Tendo sido derrubada. 
B) Podendo ser derrubada.  
C) De sorte que fora derrubada. 
D) Embora tenha sido derrubada. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere as proposições lógicas a seguir, sabendo-se que todas são verdadeiras: 

 José mora no Rio Grande do Norte ou Maria mora no Rio Grande do Sul. 

 Maria e José foram casados ou Pedro é filho do casal. 

 Se Pedro é filho do casal, então Maria não mora no Rio Grande do Sul. 
Com bases nessas informações e sabendo-se que Maria mora no Rio Grande do Sul, qual das alternativas relacionadas 
apresenta uma sentença necessariamente verdadeira? 
A) Pedro é filho do casal e José mora no Rio Grande do Norte. 
B) Maria e José não foram casados e Pedro não é filho do casal. 
C) Se Pedro é filho do casal, então José mora no Rio Grande do Norte. 
D) Se Maria e José foram casados, então José mora no Rio Grande do Norte. 
 

12 
Analise a proposição a seguir:  
 

“A praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte ou São Luís não pertence ao Maranhão.” 
 

Assinale, a seguir, a alternativa que contém uma sentença logicamente equivalente. 
A) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís pertence ao Maranhão. 
B) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
C) Se São Luís não pertence ao Maranhão, então a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte. 
D) Se a praia de Pipa não fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
 

13 
Considere a proposição lógica P apresentada por: “P: Se a modelo é bela, então é alta e faz sucesso”. Tem-se que a proposição 
~P (negação de P) é: 
A) A modelo é bela e não é alta e não faz sucesso. 
B) A modelo é bela e não é alta ou não faz sucesso. 
C) Se a modelo não é bela, então não é alta e não faz sucesso. 
D) Se não é alta ou não faz sucesso, então a modelo não é bela. 
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14 
Um clube recreativo é uma área que possui instalações para que seus usuários participem de atividades de lazer, 
oferecendo várias opções para seus associados como campos de futebol, quadras de vôlei, aulas de dança e outros 
esportes. Em determinado clube recreativo, os associados podem se inscrever para participar de quantas atividades 
desejarem. Após um levantamento de informações realizado no clube, a respeito das seguintes atividades: aulas de 
dança, futebol e tênis, constatou-se que: 

 de todas as 20 pessoas que optaram por fazer aula de dança, 8 delas se inscreveram, também, para praticar tênis.  

 30 pessoas se inscreveram para jogar futebol. 

 todas as 15 pessoas que se inscreveram para jogar tênis também se inscreveram em mais alguma atividade.  

 quem optou por jogar futebol não pôde fazer aula de dança devido à incompatibilidade de horários. 

 cada associado considerado no levantamento fez a inscrição em pelo menos uma das atividades. 
Com base nessas informações, quantas pessoas praticam apenas uma das três atividades entre futebol, tênis e dança? 
A) 7 
B) 23 
C) 35 
D) 42 
 

15 
Três grandes amigos: Gabriel, Hugo e Ingrid foram ao shopping passear. Ao chegarem, cada amigo comprou um dos seguintes 
itens: celular, televisão e bicicleta. Após realizarem a compra, os amigos se reuniram na praça de alimentação e foram 
almoçar juntos, sendo que cada um pediu um tipo diferente de comida entre as seguintes opções: massa; carne; e, vege-
tariana. Considerando-se que: 

 Hugo não comprou a televisão. 

 Quem comprou o celular comeu carne. 

 Quem comprou a televisão não comeu comida vegetariana. 

 Gabriel não comeu carne e nem comprou a televisão. 
Qual das alternativas apresenta uma proposição verdadeira? 
A) Gabriel comprou a bicicleta e comeu massa. 
B) Ingrid comeu massa e Hugo comprou o celular. 
C) Hugo comprou a televisão e Ingrid comeu massa. 
D) Gabriel comeu comida vegetariana e Hugo comprou a bicicleta. 
 

16 
Observe a seguinte sequência lógica: (AMOR, RODA, ADUBO, OBRA, ? ). A próxima palavra que completa a sequência é: 
A) ARTE 
B) RATO 
C) BERÇO 
D) ABRAÇO 
 

17 
Dadas duas proposições lógicas: P1, P2, qual das alternativas NÃO apresenta uma tautologia? 
A) Se P1 e P2, então P2 e P1. 
B) Se P1 ou P2, então P2 e P1. 
C) Se P1 e P2, então P2 ou P1. 
D) Se P1 ou P2, então P2 ou P1. 
 

18 
Quatro amigos, Antônio, Bernardo, Carlos e Daniel, estavam jogando um jogo de cartas em que apenas um deles poderia, ao 
final de cada rodada, ser o vencedor. Após um determinado número de rodadas, foi declarado que Antônio era o vencedor 
do jogo, pois havia vencido 3/7 das rodadas, Bernardo ficou em segundo lugar vencendo 1/3 das rodadas, enquanto Carlos e 
Daniel completavam a classificação com 1/6 e 1/14 das rodadas vencidas. Sabendo-se que todas as rodadas foram vencidas 
por apenas um dos amigos, qual foi o número mínimo de rodadas jogadas? 
A) 24  
B) 36  
C) 42  
D) 48  
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19 
Determinada empresa, com o objetivo de criar uma campanha de conscientização para a redução de gases poluentes 
através de veículos automotores, fez uma pesquisa com seus funcionários e pediu para que eles respondessem qual 
era o meio de transporte que eles usavam para ir ao trabalho. Os funcionários poderiam responder mais de uma opção 
entre veículo próprio (carro ou moto), transporte público (ônibus, metrô ou trem) ou meio de transporte não poluente 
(patins, bicicleta, a pé etc.). O resultado da pesquisa está descrito no gráfico de barras a seguir: 
 

 
 

Sabendo que: 

 5 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre veículo próprio e transporte público. 

 6 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre transporte público e meio de transporte não poluente. 

 3 funcionários vão para o trabalho alternando entre as três opções. 
Após o resultado da pesquisa, a empresa pôde concluir que: 
A) Dentre os 40 funcionários que responderam à pesquisa, 12 usam exclusivamente o veículo próprio para ir ao trabalho. 
B) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 13 usam o veículo próprio alguma vez para ir ao 

trabalho. 
C) Dentre os 37 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 6 usam exclusivamente o transporte público para ir ao 

trabalho. 
D) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, nenhum alternava apenas entre veículo próprio e meio de 

transporte não poluente. 
 

20 
Observe a seguinte sequência lógica: 
 

(1, 3, 7, 6, 4, 8, 9, 2, 10, 5) 
 

Deseja-se adicionar à sequência o número 11 de tal forma que se mantenha a lógica usada na sua criação. Dessa forma, 
pode-se concluir que o número 11 será introduzido na posição localizada entre os números: 
A) 4 e 8 
B) 7 e 6 
C) 8 e 9 
D) 10 e 5 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ENFERMAGEM 
TIPO 1 – BRANCA 

- 7 - ※ 

INFORMÁTICA 
 
21 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, ao utilizar a tecla de função [F9], a 
ação a ser realizada no aplicativo é: 
A) Repetir a última ação. 
B) Estender uma seleção. 
C) Atualizar campos selecionados. 
D) Ativar os atalhos da faixa de opções.  
 

22 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para duplicar um objeto/texto selecionado, uma 
combinação de teclas de atalho pode ser utilizada; assinale-a. 
A) CTRL + P 
B) CTRL + Z  
C) CTRL + O 
D) CTRL + D 
 
23 
No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, na utilização de funções, alguns erros podem 
surgir como resposta, indicando que algo não saiu como esperado. Um desses erros pode ser: “#NUM!”. Sobre a origem 
desse erro, assinale a alternativa correta. 
A) Ocorre quando se usa um nome de função não existente no programa Excel.  
B) Acontece quando o tipo de valor é incorreto para o argumento da função em uso. 
C) Ocorre quando são fornecidos valores inválidos para a ação de uma função ou fórmula. 
D) Ocorre, geralmente, quando se utiliza um endereço de célula que existia na planilha, mas que foi removido por algum 

motivo. 
 

24 
No Sistema Operacional Linux, dois comandos podem ser empregados para remoção de processos do sistema; assinale-os. 
A) kali e kill. 
B) kill e killall. 
C) killal e kalix. 
D) kalix e killax.   
 
25 
Para se adicionar um novo usuário no Sistema Operacional Linux, o comando “useradd” é utilizado com algumas 
opções, que complementam a criação de um usuário no sistema. Uma dessas opções é “-M”. A sintaxe do comando é: 
“useradd <opções> <nome_do_usuário>”. O significado dessa opção é: 
A) O diretório do usuário não será criado. 
B) O diretório do usuário será criado, caso não exista. 
C) O nome ou número do grupo ao qual o usuário pertence. 
D) Cria um grupo com o mesmo nome do usuário que está sendo criado pelo comando.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
O comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos, é privativo das empresas e dos estabelecimentos 
definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Sobre essa temática e de acordo com a referida lei, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias e ervanarias, observados o acondicionamento adequado 

e a classificação botânica. 
B) A venda de produtos dietéticos será realizada no comércio fixo e desde que não contenham substâncias medicamentosas 

pelos estabelecimentos de dispensação. 
C) Para atendimento exclusivo a seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros poderão dispor de medicamentos anódinos, 

que dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal. 
D) O comércio de determinados correlatos, como aparelhos e acessórios, produtos utilizados para fins diagnósticos e 

analíticos, odontológicos, será exercido exclusivamente por estabelecimentos especializados. 
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27 
De acordo com a Lei Federal nº 11.445/07, analise as condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico: 
I. Inexistência de plano de saneamento básico. 
II. Existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de saneamento básico.  
III. Realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a 

minuta do contrato. 
IV. Existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da lei, incluindo a 

designação da entidade de regulação e de fiscalização. 
V. Existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos serviços, nos termos 

estabelecidos no respectivo plano de saneamento básico. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) III e IV. 
B) I, II, III e V. 
C) I, II, IV e V. 
D) II, III, IV e V. 
 

28 
Para a imposição da pena e a sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta as circunstâncias atenuantes e 
agravantes, a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública e os antecedentes do 
infrator quanto às normas sanitárias. Sobre as circunstâncias atenuantes e agravantes, de acordo com a Lei nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ter o infrator agido com dolo atenua sua pena. 
(     ) O infrator coagir outrem para a execução material da infração constitui agravante de pena. 
(     ) A ação do infrator ter sido fundamental para a consecução do evento constitui atenuante de pena. 
(     ) A errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, quanto patente a incapacidade do agente para 

atender o caráter ilícito do fato, constitui atenuante de pena. 
(     ) O infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à 

saúde pública que lhe for imputado, constitui atenuante de pena. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, V, F. 
B) F, V, F, V, V. 
C) F, F, V, V, V. 
D) V, F, V, F, V. 
 

29 
Para extrair, produzir, fabricar, beneficiar, distribuir, transportar, preparar, manipular, fracionar, importar, exportar, 
transformar, embalar, reembalar, para qualquer fim, as substâncias constantes das listas do Regulamento Técnico 
aprovado pela Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e de suas atualizações, ou os medicamentos que as contenham, 
é obrigatória a obtenção de autorização especial concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde. Sobre a autorização especial, de acordo com a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Os órgãos de repressão a entorpecentes são isentos de autorização especial. 
B) As atividades de plantio, cultivo e colheita de plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes ou 

psicotrópicas ficam desobrigadas de obter a autorização especial. 
C) A autorização especial concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde poderá ser suspensa ou 

cancelada quando ficar comprovada irregularidade que configure infração sanitária praticada pelo estabelecimento 
conforme o disposto na legislação em vigor. 

D) Ficam proibidas a produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso de substâncias e medicamentos 
proscritos, exceto as atividades exercidas por órgãos e instituições autorizados pela Secretaria de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde com a estrita finalidade de desenvolver pesquisas e trabalhos médicos e científicos. 
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30 
Sobre escrituração, movimentação e controle do estoque em drogarias e farmácias credenciadas ao Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC, é INCORRETO afirmar que: 
A) Para as farmácias as quais possuem estabelecimentos filiais da mesma empresa, são permitidas as transferências de 

produtos acabados.  
B) Mesmo que não tenha ocorrido nenhuma movimentação no estoque da farmácia ou drogaria no respectivo período 

estabelecido para os intervalos de transmissão, a transmissão deverá ser realizada mesmo assim. 
C) O sistema SNGPC permite ao novo usuário, ou seja, ao novo responsável técnico, que verifique o inventário final que foi 

encerrado, para que, assim, este novo profissional cadastrado possa dar continuidade às transmissões da escrituração. 
D) Durante a ausência ou o afastamento do responsável técnico, o estabelecimento não poderá vender ou manipular as 

substâncias ou os medicamentos que são sujeitos a controle especial, exceto se houver nos termos da lei um substituto 
que esteja devidamente cadastrado com um perfil de acesso ao SNGPC.                                                                                               

 
31 
Com o objetivo de garantir a eficácia e a qualidade de medicamentos, por mais efetivos que sejam os mecanismos existentes 
de pré-registro e registro, a possível não efetividade somente será evidenciada e corrigida se houver o acompanhamento 
farmacoterapêutico, bem como o registro dos problemas relacionados ao seu uso. Assim, as empresas que são possuidoras ou 
a possessora de registro do medicamento deverá ter um plano para monitorar eventos adversos. 

(Farmacovigilância para promoção do uso correto de medicamentos. Por Mastoianni P. e Varello, F. R., 2013.) 
 

Neste plano, para a monitorização dos eventos adversos, as empresas deverão tratar alguns dos seguintes itens, EXCETO: 
A) Interação medicamentosa. 
B) Uso abusivo de medicamentos.                                                                                               
C) Suspeita de reações adversas a medicamentos. 
D) Inefetividade terapêutica meramente total do medicamento. 
 
32 
“______________ consiste, principalmente, no ato da separação dos resíduos sólidos no momento de sua formação, bem 
como no local de sua geração. Esta etapa é seguida de acordo com a tipologia do resíduo, ou seja, leva em consideração 
características físicas, químicas, biológicas e o seu estado físico e os riscos que o resíduo envolve.” Considerando o 
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Manejo 
B) Segregação                                                                                        
C) Identificação 
D) Acondicionamento 
 
33 
No Brasil, o modelo criado para controlar e/ou regrar as relações de produção/consumo desenvolvido na Vigilância Sani-
tária é baseado no poder de polícia. 

(Fundamentos da Vigilância Sanitária. Por Suely Rozenfeld, 2000.) 
 

Em relação ao poder de polícia da Vigilância Sanitária, é INCORRETO afirmar que: 
A) Apresenta pouca visibilidade para o público e até mesmo para os profissionais de saúde.                                                                                               
B) Sua ação mais visível é a punitiva, sendo a punição uma função essencial e intransferível do Estado. 
C) É um poder legal de instrumentalização para o exercício das diversas práticas da Vigilância Sanitária pertinente a sua 

natureza jurídico-política de intervenção. 
D) É referente ao Estado, onde o poder e/ou dever se materializa na elaboração das normas jurídicas, técnicas e na fisca-

lização de seu cumprimento. Com isso, limita as liberdades individuais, condicionando, assim, aos interesses coletivos. 
 
34 
Relacione adequadamente a condição de gestão plena citada com algumas de suas respectivas responsabilidades. 
1. Gestão plena de atenção básica. 
2. Gestão plena do sistema estadual.         
3. Gestão plena do sistema municipal. 
(     ) Execução das ações básicas, de média e de alta complexidade, de Vigilância Sanitária, relativa aos municípios que 

não estão habilitados à execução destas ações. 
(     ) Execuções básicas, de média e alta complexidade, em Vigilância Sanitária. 
(     ) Execução de ações básicas de Vigilância Sanitária incluídas no PBVS. 
A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1.                                                                                                
B) 2, 1, 3.  
C) 1, 2, 3  
D) 2, 3, 1. 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ENFERMAGEM 
TIPO 1 – BRANCA 

- 10 - ※ 

35 
A Portaria nº 344/1998 e alterações, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dispõe sobre o regulamento técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Considerando normas regulamentares propostas, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O estoque de medicamentos de que trata este Regulamento não poderá ser superior as quantidades previstas para 

atender as necessidades de 3 (três) meses de consumo. 
B) A manipulação de substâncias retinóicas não poderá ser realizada por farmácias de manipulação, mesmo que estas 

sejam certificadas em Boas Práticas de Manipulação (BPM). 
C) Os casos de transferência de substâncias entorpecentes e psicotrópicas devem ser acompanhados de emissão de nota fiscal 

de remessa, liberação da Receita Federal e Secretaria de Saúde e visto da Autoridade Sanitária do local de domicílio do 
remetente. 

D) A compra, venda, transferência ou devolução de substâncias imunossupressoras (ou medicamentos que as contenham) 
devem ser acompanhadas de Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, visada pela Autoridade Sanitária do local de domicílio 
do remetente. 

 

36 
“O sistema ecológico maior e mais aproximadamente autossuficiente que se conhece designa-se com frequência por-
_________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Ecosfera         
B) Ecossistema    
C) Comunidade    
D) Biogeocenose 
 

37 
Um ecossistema contém os seguintes componentes; analise-os. 
I. Substâncias inorgânicas como C; H2O; hidratos de carbono; CO2; dentre outros que estão presentes no ciclo dos 

materiais. 
II. Substâncias orgânicas como proteínas; lipídios; substâncias húmicas; dentre outros que ligam biótico ao abiótico.  
III. Macroconsumidores; organismos heterotróficos; principalmente animais que ingerem outros organismos ou matéria 

orgânica em partículas. 
IV. Microconsumidores ou fagótrofos; organismos heterotróficos que demolem compostos complexos dos protoplasmas 

mortos, absorvem alguns produtos de decomposição e liberam nutrientes inorgânicos para ser utilizados pelos 
decompositores. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III.    
B) II e III.    
C) I, II e IV.    
D) II, III e IV. 

 
38 
Algumas células procarióticas possuem flagelos, que são longos apêndices filamentosos que propelem as bactérias. Os 
flagelos podem ser de dois tipos, os peritríqueos que são distribuídos ao longo de toda a célula e os denominados polares 
que estão em um ou ambos os polos da célula. O do tipo polar que apresenta flagelos em ambas as extremidades celulares 
é conhecido por:  
A) Atríqueos. 
B) Anfitríqueo. 
C) Lofotríqueo.                                                                                               
D) Monotríqueo. 
 

39 
Em relação à eficácia da vacina contra a febre amarela, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A imunidade persiste por, no mínimo, dez anos; e, possivelmente, por toda a vida. 
B) A vacina contra a febre amarela começa a ser produzida no Brasil, em 1937, a partir da cepa Mycobacterium bovis. 
C) A resposta imune primária é caracterizada pelo aparecimento de anticorpos de classe IgM, entre o 4º e 7º dia; e, 

posteriormente, de anticorpos de classe IgG. 
D) A eficácia da vacina febre amarela atenuada é demonstrada através de observações de mais de 60 anos, no Brasil, e 

em outros países da América do Sul, sendo muito rara a ocorrência da doença em pessoas vacinadas.                                                                                         
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40 
Ao longo da história, preocupar com saneamento esteve quase sempre relacionado à transmissão de doenças. Entretanto, 
o crescimento acelerado da população mundial, o consumo excessivo, o consequente aumento na produção de resíduos e 
o descarte irresponsável de tais resíduos no meio ambiente têm levado à preocupação com a escassez dos recursos naturais. 
São consideradas ações realizadas pelo saneamento ambiental, EXCETO: 
A) Manejo de águas pluviais: etapas de coleta e disposição final.                                                                                                
B) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: etapa de coleta. 
C) Esgotamento sanitário: etapas de coleta; tratamento; e, disposição final. 
D) Controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças: ratos; baratas; insetos transmissores de doenças como 

dengue e febre amarela. 
 

41 
Recursos hídricos são compreendidos como valor econômico essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento dos seres 
vivos. Na década passada, pensou-se que a falta de água potável era impossível. Assim, houve uma despreocupação com a 
preservação desse recurso e as sociedades modernas desenvolveram-se formando grandes centros urbanos a qualquer custo, 
deixando de se preocupar com a possível contaminação do meio ambiente. O saneamento ambiental enfatiza o aproveita-
mento do meio ambiente para proporcionar potencialidade na contribuição ambiental e para alcance do desenvolvimento 
sustentável. São consideradas vantagens no aproveitamento da chuva, EXCETO: 
A) Redução do gasto mensal com água e esgoto.  
B) Tecnologia empregada com alto custo e suprimento limitado.                                                                                                
C) Garantia da qualidade de vida pela certeza da não escassez da água. 
D) Preservação dos recursos hídricos, principalmente dos mananciais superficiais. 

 
42 
Define-se impacto ambiental qualquer alteração significativa no ambiente provocada pela ação do homem. Todo impacto 
ambiental é resultante de uma ação humana que direta ou indiretamente afeta o ambiente. São consideradas características 
temporais ou dinâmicas do impacto ambiental, EXCETO: 
A) Impacto regional: quando o efeito se propaga por uma área maior à do local onde se dá a ação. 
B) Impacto imediato: o efeito surge no instante em que se executa a ação e desaparece com o término dela, assim como 

o ruído das máquinas. 
C) Impacto a médio ou longo prazo: quando o efeito manifesta-se após certo tempo de efetuada a ação, como em situações 

de eutrofização das águas. 
D) Impacto temporal: quando o efeito permanece por um determinado período depois de efetuada a ação. O período de 

adaptação de um ecossistema a outro, por exemplo, de águas lódicas – águas correntes – a águas lênticas e águas represadas.  

 
43 
Conceitua-se Bacia Hidrográfica (BH) como unidade de gestão da paisagem na área de planejamento ambiental. Para realizar 
um estudo hidrológico, a avaliação de uma bacia hidrográfica envolve, explicitamente, o conjunto de terras drenadas por um 
corpo d’água principal e seus afluentes para o estudo qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos de sedimentos e 
nutrientes. São consideradas causas das principais ameaças ambientais observadas em bacias hidrográficas, EXCETO: 
A) Destruição de mata de galeria e áreas naturais protetoras.   
B) Desmatamentos para fins agrícolas pecuários em aéreas de alta diversidade.  
C) Atividades industriais e minerais de metais pesados e outros produtos tóxicos derivados. 
D) Poluição das águas por matéria orgânica, nutrientes, patógenos e contaminação por produtos tóxicos. 
 

44 
Certos vírus, bactérias ou demais micro-organismos são cientificamente conhecidos pela sua capacidade de infectar o ser 
humano. Algumas dessas infecções são transmitidas pelo ato sexual ou, ainda, pelo contato com o sangue de uma pessoa 
infectada, parto ou amamentação. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, a terminologia Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) é adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Sobre os tipos de 
ISTs, assinale a afirmativa correta.  
A) A hepatite B, doença que agride o fígado, não é classificada como IST.  
B) Poucas ISTs manifestam alterações nos órgãos genitais. Geralmente, as manifestações envolvem outras partes do 

corpo como palma das mãos, olhos e língua. 
C) HIV (do inglês Human Immunodeficiency Virus) é um vírus que se espalha através de fluidos corporais e afeta células 

específicas do sistema imunológico, conhecidas como células CD4 ou células T. 
D) É possível saber se uma pessoa é portadora do HIV ou de uma IST apenas olhando para ela. Caso o indivíduo apresente 

sinais, o uso de preservativo durante o ato sexual é recomendado para evitar o risco de contágio. 
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45 
Segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por protozoários do 
gênero Leishmania. Sobre tal doença infectoparasitária, analise as afirmativas a seguir. 
I. A leishmaniose é transmitida por insetos hematófagos (que se alimentam de sangue) conhecidos como flebótomos ou 

flebotomíneos.  
II. O diagnóstico parasitológico pode ser realizado por meio da demonstração do parasito por exame direto, ou cultivo 

de material obtido dos tecidos infectados. 
III. As vacinas atuam como o método de prevenção mais utilizado contra as leishmanioses humanas. 
IV. As medidas mais utilizadas para o combate da enfermidade se concentram no controle de vetores e dos reservatórios, 

proteção individual, diagnóstico precoce e tratamento dos doentes, além do manejo ambiental e educação em saúde. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV.  
B) I, II e III. 
C) I, II e IV.  
D) II, III e IV. 
 

46 
A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido 
por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na 
prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. 

(Conselho Federal de Enfermagem: COFEN.) 
 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no que tange às relações profissionais, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da 

sociedade. 
II. Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem. 
III. Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 

profissional. 
IV. Ser complacente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de traba-

lhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 

47 
Sobre as atribuições do Fiscal de Vigilância Sanitária – Enfermagem, analise as afirmativas a seguir. 
I. Compor equipes de inspeção e educação nas ações de vigilância sanitária e implicadas com o controle de bens, 

produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, tais como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos, 
medicamentos, fiscalização de serviços de interesse da saúde, como escolas, hospitais, clubes, academias, parques e 
centros comerciais, além da inspeção de processos produtivos que possam causar danos a pessoa e ao meio ambiente, 
além de educação e pesquisa sobre o tema. 

II. O cuidado de enfermagem no âmbito da Vigilância Sanitária pode ser um espaço de valorização e ressignificação do 
papel do enfermeiro no processo de produção dos serviços de saúde no contexto do SUS. Investindo-se na capacidade 
técnica e relacional desse trabalhador, tem-se meios para intervir na gestão e prevenção dos riscos ligados à produção 
de bens e serviços à comunidade. 

III. Atuar nas áreas que envolvem os estabelecimentos de saúde e saneamento ambiental, sendo responsável pela 
fiscalização dos serviços de saúde. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
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48 
“A ______________________ desenvolve atividades de prevenção, proteção e promoção da saúde a qualquer produto, 
substância, processo ou serviço que esteja direta ou indiretamente relacionado à saúde, a fim de banir ou reduzir riscos 
à saúde.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Vigilância em Saúde 
B) Rede de Atenção à Saúde  
C) Assistência Primária à Saúde  
D) Estratégia de Saúde da Família 
 

49 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde é definida como uma política pública de Estado e função essencial do SUS, de 
caráter universal, transversal e orientadora do modelo de atenção à saúde nos territórios. Sua efetivação depende de seu 
fortalecimento e articulação com outras instâncias do sistema de saúde, enquanto sua gestão é de responsabilidade 
exclusiva do poder público. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Em relação às definições da Política Nacional de Vigilância em Saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Ações laboratoriais: aquelas que propiciam o conhecimento e a investigação diagnóstica de doenças e agravos e a 

verificação da qualidade de produtos de interesse de saúde pública e do padrão de conformidade de amostras 
ambientais, mediante estudo, pesquisa e análises de ensaios relacionados aos riscos epidemiológicos, sanitários, 
ambientais e do processo produtivo. 

(     ) Centro de Informação e Assistência Toxicológica: estabelecimento de saúde ou serviço de referência em toxicologia Clínica 
com atuação em regime de plantão permanente, podendo prestar atendimento via teleatendimento exclusivo ou via 
teleatendimento e presencial, provendo informações toxicológicas aos profissionais da saúde, à população e a instituições, 
relativas a intoxicações agudas e crônicas e acidentes com animais peçonhentos. 

(     ) Linha de Cuidado (LC): forma de articulação de recursos e das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes 
clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular, dos 
usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades epidemiológicas de maior relevância. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) V, V, F. 
C) F, F, F. 
D) F, V, F. 
 

50 
O Art. 5º da Resolução Cofen nº 545/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) normatiza a obrigatoriedade 
do uso do carimbo pelo profissional de Enfermagem nos seguintes casos, EXCETO: 
A) Recibos relativos a percepção de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional. 
B) Ficha A como comprovação de visita domiciliar realizada pelo profissional de saúde da Equipe de Saúde da Família 

(ESF). 
C) Todo documento firmado, quando do exercício profissional, em cumprimento ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 
D) Requerimentos ou quaisquer petições dirigidas às autoridades da Autarquia e às autoridades em geral, em função   do 

exercício de atividades profissionais. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




