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CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NUTRIÇÃO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Precisamos resgatar a doçura das abelhas 

 

Borboletas coloriam os jardins da minha infância. [...] As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam 
ao se embaraçarem no anelado dos meus cabelos. E o céu, quantas estrelas a dividirem o imenso espaço! 

O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 
cidade, não deparo com esses antigos “sabores”. Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os 
pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas. Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas 
parecem ter desaparecido. Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do 
Sul, nos momentos em que a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor.  

Nasci no século XX e estou aqui em pleno século XXI procurando acompanhar as mudanças. Confesso que há 
momentos em que o fôlego parece faltar e que muito tenho deixado de lado, pois caso contrário a sensação de estar 
obsoleta tomará conta de mim. As cenas dos filmes de ficção invadiram a realidade e, se lá atrás as abelhas me 
assustavam, hoje me apavora a ausência delas. Sem abelhas, sem a polinização de mais de setenta das cem plantas que 
servem de alimento para toda a humanidade. Impacto devastador. Ai de ti, ai de mim, ai de nós! Sem abelhas, sem mel.  

Tudo leva a crer que passou da hora de resgatarmos toda a doçura de que somos capazes. Preocupados demais com 
o que nos torna mais competitivos, mais ágeis, mais diferenciados, estamos deixando de enxergar e de cuidar do que há 
de humano e de divino em nós. É preciso mais colaboração, mais dedicação e comunhão. Investimos em Inteligência 
Artificial para mantermos os nossos negócios e surpreendermos com experiências de encantamento os nossos clientes, e 
muitas vezes não acessamos a sabedoria humana que requer apenas um certo olhar, amor, gratidão e atitudes que já 
participam de forma natural do nosso DNA. 

Se ainda parece pouco, vamos além. O alerta está por todos os lados. Desmatamento no mundo, superfície que 
superaquece, aquecimento global, poluição, derretimento das geleiras. Sobre a Terra e sob as águas, o risco de extinção 
de um milhão de espécies de plantas e animais. Diante desse fato incontestável, a maioria parece até a própria geleira. 
Como se a sua existência passasse ao largo de tamanha obviedade.  

No meu imaginário, vejo uma estrela cadente. O meu desejo é tão intenso quanto ela. Desejo de que possamos ver a 
reversão desse processo. Borboletas multicor, abelhas fabricando mel, Via-Láctea brilhando sobre nós, fauna e flora em todo 
o seu esplendor e a humanidade livre do medo da intenção do desconhecido que vai ao lado. Cadeiras na calçada ao anoitecer, 
crianças correndo atrás da bola, educação, (com)paixão... quem sabe?! Assumamos o comando com comprometimento 
profundo e vamos juntos servir ao mundo.  

(Claudia Maria Chaves, Casa Vip. Edição 02/2019. Adaptado.) 
 

01 
A partir da relação estabelecida entre significantes como palavras e frases, por exemplo, e o que eles representam, 
assinale a consideração correta acerca do título atribuído ao texto. 
A) O título do texto apresenta marca conotativa que permeará alguns dos argumentos apresentados a seguir.  
B) O título “Precisamos resgatar a doçura das abelhas” indica também o tema do texto, explorado pela autora em todo seu 

desenvolvimento. 
C) Os elementos utilizados indicam um afastamento do enunciador ao empregar um termo que demonstra generalização 

como “precisamos”. 
D) Poderia ser substituído pelo título “A importância das abelhas” de forma a explicitar o tema abordado sem que 

houvesse qualquer deslocamento do sentido de algum vocábulo.  
 

02 
O trecho que apresenta o ponto de vista do enunciador está corretamente indicado em:  
A) “As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam ao se embaraçarem no anelado dos meus cabelos.” 

(1º§) 
B) “O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 

cidade, não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§) 
C) “Preocupados demais com o que nos torna mais competitivos, mais ágeis, mais diferenciados, estamos deixando de 

enxergar e de cuidar do que há de humano e de divino em nós.” (4º§) 
D) “Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do Sul, nos momentos em que 

a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor. (2º§) 
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03 
De acordo com os aspectos textuais que constituem o tipo de texto em análise, pode-se afirmar que sua principal 
função está relacionada a: 
A) Defesa de um posicionamento crítico.  
B) Construção de um arquivo de memórias. 
C) Transformação e definição de regras sociais. 
D) Questionamento de antigos hábitos comportamentais.   
 

04 
Considerando a estrutura, o conteúdo e a forma com que o texto é apresentado, está correta a afirmação:  
A) A autora utiliza como recurso para sua introdução uma tipologia em que ocorre o encadeamento de várias sequências 

em uma linha temporal rígida.  
B) Os primeiro e segundo parágrafos apresentam uma tipologia descritiva que apresentam, concomitantemente, a tese 

desenvolvida e defendida no texto.  
C) Inicia com procedimentos argumentativos em que o argumento de autoridade é destaque nos primeiro e segundo 

parágrafos explorando a memória da autora.  
D) Há uma mistura de tipologias textuais em que o texto predominantemente dissertativo apresenta passagens descritivas 

apontando aspectos da sensibilidade do enunciador.  
 

05 
É correto afirmar que os termos destacados a seguir têm função anafórica que contribui para que haja sustentação da 
coerência e da coesão textuais, EXCETO:  
A) “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, [...]” 
B) “[...] lá atrás as abelhas me assustavam, hoje me apavora a ausência delas.” 
C) “O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade [...]” 
D) “Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas parecem ter desaparecido.” 
 

06 
“No meu imaginário, vejo uma estrela cadente. O meu desejo é tão intenso quanto ela.” (6º§) O segmento destacado 
apresenta uma reescrita que preserva seu sentido original em: 
A) Vendo uma estrela cadente em meu imaginário, o meu desejo passa a ser tão intenso quanto ela. 
B) Embora em meu imaginário veja uma estrela cadente, o meu desejo tem sido tão intenso quanto ela. 
C) No meu imaginário, vejo uma estrela cadente e posso dizer que o meu desejo é tão intenso quanto ela. 
D) Ainda que em meu imaginário eu veja uma estrela cadente, o meu desejo sempre será tão intenso quanto ela. 
 

07 
Observando-se a estética da linguagem, é possível afirmar que a partir das relações de significado estabelecidas entre 
as frases e palavras no contexto apresentado, é perceptível ao leitor a expressão de ideias a partir de determinadas 
figuras de linguagem. Observe os fragmentos destacados a seguir: 
I. “[...] não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§) 
II. “[...] nos momentos em que a maioria dorme [...]” (2º§) 
III. “Borboletas coloriam os jardins da minha infância.” (1º§) 
IV. “[...] resgatarmos toda a doçura de que somos capazes.” (4º§) 
Pode-se constatar o emprego de figura de linguagem apenas em 
A) I e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV.  
D) II, III e IV. 
 

08 
Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico 
a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” 
(2º§), pode-se afirmar que representa o fato como: 
A) Concluído e o situa num intervalo de tempo anterior ao passado.  
B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.  
C) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior a um passado. 
D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.  
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09 
De acordo com a autora do texto: 
A) Há uma oposição entre as atuais prioridades do ser humano e os cuidados necessários consigo mesmo. 
B) Os investimentos em tecnologia não têm sido suficientes para que as expectativas sejam alcançadas independente da 

área relacionada.  
C) Vivemos hoje em uma sociedade alienada já que a realidade não é considerada como tal, mas vivemos como se estivéssemos 

em um “filme de ficção”. 
D) O século XXI traz consigo grandes mudanças e avanços que impedem que uma pessoa que tenha nascido no século 

passado acompanhe efetivamente as transformações ocorridas em sua totalidade.  
 

10 
I. Cabeçalho. 
II. Identificação do expediente. 
III. Local e data.  
IV. Endereçamento. 
V. Assunto. 
VI. Texto. 
VII. Fechos para comunicações.  
VIII. Identificação do signatário (excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República). 
IX. Numeração das páginas. 
 

Considerando as normas estabelecidas vigentes para a Redação de correspondências oficiais, é correto afirmar que 
referente à estrutura padrão do ofício, dentre os itens anteriores são partes que compõem o referido texto oficial: 
A) II, IV, VI e VII, apenas.  
B) I, II, III, IV e V, apenas.  
C) I, III, V, VI, VII e VIII, apenas. 
D) Todos os itens compõem o texto oficial: padrão do ofício.  
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Os amigos Adriano e Paulo participaram de um sorteio e ganharam prêmios em dinheiro. Sabe-se que 1/5 do prêmio 
recebido por Adriano é equivalente a 3/25 do valor do prêmio recebido por Paulo. Considerando que o prêmio recebido 
por Paulo é de R$ 1.250,00, qual a quantia total recebida pelos dois amigos? 
A) R$ 1.500,00 
B) R$ 1.750,00 
C) R$ 2.000,00 
D) R$ 2.250,00 
 

12 
O número de erros encontrados até a página k de um livro, com k = 1, 2, 3, 4 e 5, está representado na tabela a seguir: 
 

Página 1 2 3 4 5 

Erros 4 4 7 13 22 
 

Considerando que a quantidade de erros acumulados por página forma uma sequência lógica com determinada regra 
de formação, qual o número de erros encontrados até a sétima página do livro? 
A) 29 
B) 34 
C) 45 
D) 49 
 

13 
Determinada empresa do setor contábil ocupa dois andares de um edifício. Sobre os funcionários dessa empresa, sabe-se 
que 19 trabalham no primeiro andar, 13 trabalham no segundo andar e há, ainda, 4 funcionários que exercem atividades em 
ambos os andares. Com base nessas informações, qual o número de funcionários dessa empresa? 
A) 28 
B) 32 
C) 36 
D) 40 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

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

- 5 - 
♣ 

14 
Considerando as sentenças relacionadas, do ponto de vista lógico, a única que indica uma tautologia é: 
A) Se Mário vai ao clube, então Paulo pratica esportes. 
B) Mário não vai ao clube e Paulo não pratica esportes. 
C) Mário vai ao clube se e somente se Paulo pratica esportes. 
D) Se Mário vai ao clube e Paulo pratica esportes, então Paulo pratica esportes se e somente se Mário vai ao clube. 
 

15 
O dono de uma relojoaria decidiu dar um desconto de 10% em um relógio considerado como fora de linha. Como o 
relógio não foi vendido, ele ofereceu um novo desconto de 10% sobre o valor ofertado anteriormente. Sabendo-se que 
o preço do relógio após os dois descontos caiu para R$ 648,00, qual a diferença entre o valor inicial e o valor resultante 
após os descontos? 
A) R$ 100,00 
B) R$ 124,00 
C) R$ 136,00 
D) R$ 152,00 
 

16 
As figuras a seguir estão ordenadas de acordo com uma regra lógica; observe-as. 
 

 
 

Assinale, a seguir, a figura que completa essa sequência. 
 

 
A) 

 
 

 
B) 

 
 

 
C) 

 
 

 
D) 

 

 

17 
Mariana circulou, sequencialmente, as três palavras a seguir em um dicionário: 

 Panela 

 Mente 

 Saci 
Considerando que as palavras circuladas por Mariana formam uma sequência com formação lógica, qual palavra pode 
dar continuidade a essa sequência? 
A) Lata. 
B) Pato. 
C) Creche. 
D) Cadeira. 
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18 
Considere que P, Q e R representem, respectivamente, as proposições “Hoje está ensolarado”, “Paula foi ao mercado” 
e “Eduardo foi à praia”. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. A sentença “Se hoje está ensolarado, então Paula não foi ao mercado e Eduardo não foi à praia” pode ser corretamente 

representada por P → (~Q ∧ ~R). 
II. Se a proposição “Hoje não está ensolarado” for valorada como falsa e a proposição “Paula foi ao mercado” for valorada 

como verdadeira, então a proposição ~P → Q é classificada como falsa. 
III. O número de linhas necessárias para formar uma tabela-verdade para a proposição (Q ∧ ~R) → P é inferior a 9. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

19 
O representante de uma marca de café realizou uma pesquisa em um supermercado para investigar a preferência dos 
clientes em relação a dois de seus produtos: X e Y. Na pesquisa, constatou-se que 300 clientes não compram o produto 
X, 200 clientes não compram o produto Y, 100 clientes não compram X ou Y e 50 clientes compram X e Y. Com base 
nessas informações, o número de clientes que foram consultados nessa pesquisa é: 
A) 350 
B) 400 
C) 450 
D) 500 
 

20 
Considere a seguinte proposição composta: “Geovana é dedicada, mas foi reprovada no exame de direção”. Nessa 
proposição, o conectivo lógico estabelece uma relação de:  
A) Condição. 
B) Conjunção. 
C) Disjunção inclusiva. 
D) Disjunção exclusiva. 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
A imagem a seguir representa parte de uma planilha do LibreOffice Calc, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-   
-Brasil; observe. 

 

 
 

A parte destacada na imagem representa a: 
A) Célula ativa. 
B) Título da célula.                                                                                                
C) Cabeçalho da célula. 
D) Referência da célula ativa. 
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22 
Os computadores que executam o sistema operacional da Microsoft, Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-        
-Brasil normalmente possuem “um conjunto de planos de energia que definem três configurações”. É possível escolher um 
plano que esteja pré-configurado ou modificar elementos individuais ou, ainda, criar o seu próprio plano. São consideradas 
configurações dos planos de energia, EXCETO: 
A) Quando desligar o vídeo. 
B) O nível de brilho do vídeo.                                                                                                
C) Melhor eficiência energética. 
D) Quando suspender o computador. 
 

23 
Nos sistemas operacionais Linux, trabalhar em modo texto pode ser mais rápido, mas requer uma boa habilidade. 
Normalmente, usuários que gostam do sistema preferem trabalhar em modo texto; mas, ultimamente, com a interface 
gráfica, assim como várias distribuições, o trabalho com Linux tem se tornado “mais fácil”. O comando utilizado em 
modo texto, ou seja, no terminal, que modifica parâmetros e senha de um usuário é o: 
A) passwd 
B) gpasswd 
C) upasswd                                                                             
D) mpasswd  

 
24 
No LibreOffice Writer, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma barra que “oferece informações 
sobre o documento e atalhos convenientes para alterar, rapidamente, alguns recursos do documento”; assinale-a. 
A) Status. 
B) Títulos. 
C) Menus. 
D) Ferramentas padrão.                                                                                                
 

25 
Sobre o LibreOffice Impress, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, analise afirmativas a seguir. 
I. A área de trabalho (normalmente no centro da janela principal) abre na visualização normal. 
II. A área de trabalho abaixo dos botões de visualização muda com o botão escolhido. 
III. A barra de status, assim como suas informações, não pode ser ocultada. 
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II.                                                                                                

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
A Resolução CONAMA nº 358/2005 dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. 
Nessa resolução, os diversos tipos de resíduos produzidos pelos serviços de saúde são divididos em grupos. Os resíduos 
de saneantes e desinfetantes podem ser classificados como: 
A) Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 
B) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentra-

ção, podem apresentar risco de infecção. 
C) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo 

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 
D) Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos 

limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a 
reutilização é imprópria ou não prevista. 
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27 
A Resolução RDC nº 67/2007, bem como suas atualizações, afirma que a manipulação de produtos farmacêuticos, em 
todas as formas farmacêuticas de uso interno, que contenham substâncias de baixo índice terapêutico, somente será 
permitida às farmácias que cumprirem as condições estabelecidas nessas legislações. São considerados fármacos de 
baixo índice terapêutico; baixa dosagem; e, alta potência, conforme determinado por essas resoluções: 
A) Fenitoína; lítio; e, procainamida. 
B) Clonidina; colchicina; e, digitoxina. 
C) Aminofilina; disopiramida; e, furosemida. 
D) Ácido valproico; oxcarbazepina; e, carbamazepina. 
 

28 
Considerando a Resolução RDC nº 44/2009, bem como suas atualizações da Anvisa, que dispõe sobre Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da 
prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, assinale a afirmativa correta.  
A) Quando a drogaria estiver fechada, ela poderá disponibilizar um número de telefone para a dispensação de medica-

mentos. 
B) Uma drogaria está livre para registrar qualquer domínio na internet para venda de produtos, desde que o CNPJ desse 

registro seja o mesmo da drogaria. 
C) Uma drogaria poderá entregar medicamentos por via postal desde que atendidas as condições sanitárias que assegurem a 

integridade e a qualidade dos produtos. 
D) A utilização de imagens, propaganda, publicidade de medicamentos de venda sob prescrição médica só poderá acontecer na 

página específica daquele medicamento. 
 

29 
Segundo a Instrução Normativa nº 9/2009 da Anvisa, é permitida a comercialização em drogarias do seguinte produto: 
A) Mel. 
B) Essência floral. 
C) Planta medicinal. 
D) Brinco comum não estéril.  
 

30 
Nas Boas Práticas em Farmácia Magistral, o controle de Qualidade de Insumos é regulamentado. As matérias-primas 
devem ser analisadas no seu recebimento, sendo obrigatória a realização de alguns testes. Em geral, qual desses testes 
deve ser realizado em sólidos? 
A) Pureza. 
B) Esterilidade. 
C) Solubilidade. 
D) Coeficiente de partição. 
 

31 
A Lei nº 9.782/1999 enumera as competências atinentes à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.  
São consideradas competências legais da União, EXCETO: 
A) Exercer a vigilância sanitária de fronteiras. 
B) Exercer a vigilância sanitária de rodoviárias. 
C) Prestar cooperação técnica e financeira aos municípios. 
D) Acompanhar e coordenar as ações estaduais de vigilância sanitária. 
 

32 
O produto Y, que está sendo comercializado pela empresa YY, é composto de substância corrosiva que pode ser nociva 
e perigosa à saúde. Diante do exposto, é correto afirmar que a empresa YY: 
A) Não necessita de medidas de cuidado no processamento, acondicionamento e rotulagem de tais produtos. 
B) Ao embalar o produto por ela fabricado, deverá indicar no rótulo, com escritos ou sinais, sobre a periculosidade ou 

nocividade da substância, podendo a omissão de tais informações configurar crime contra o consumidor. 
C) Ao embalar o produto por ela fabricado, deverá indicar no rótulo, apenas com sinais, sobre a periculosidade ou 

nocividade da substância, podendo a omissão dessas informações configurar crime contra o consumidor. 
D) Ao embalar o produto por ela fabricado, deverá indicar no rótulo, com escritos ou sinais, sobre a periculosidade ou 

nocividade da substância, podendo a omissão dessas informações configurar apenas infração administrativa. 
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33 
Hermenegildo, proprietário da farmácia X, foi flagrado por funcionários da Vigilância Sanitária vendendo medicamento 
de uso controlado sem retenção de receita médica. Nesse caso, independente de sanções penais e civis, a conduta de 
Hermenegildo é assim configurada: 
A) Infração sanitária, que pode gerar penalidade de advertência e interdição. 
B) Infração sanitária, que pode gerar penalidade de advertência, interdição e/ou multa. 
C) Infração sanitária, que pode gerar penalidade de advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa. 
D) Não configura qualquer tipo de infração sanitária, apenas ilícito civil. 
 

34 
Ronaldo é proprietário de uma farmácia localizada no município Alfa. Para o regular funcionamento de seu estabelecimento, 
Ronaldo contratou um técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, bem como um substituto para atuar 
em caso de ausência ou impedimento. Ocorre que, diante de uma triste fatalidade, os dois técnicos sofreram um acidente 
automobilístico e necessitaram de afastamento prolongado das atividades laborais. Diante do caso hipotético, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Ronaldo não poderá manter o funcionamento de sua farmácia até contratar novo responsável técnico. 
B) Ronaldo poderá manter o funcionamento de sua farmácia sem assistência do técnico responsável, ou de seu substituto, pelo 

prazo de até vinte dias, mas não será permitido preparar fórmulas magistrais ou oficiais, nem poderão ser vendidos medi-
camentos sujeitos a regime especial de controle. 

C) Ronaldo poderá manter o funcionamento de sua farmácia sem assistência do técnico responsável, ou de seu substituto, pelo 
prazo de até trinta dias, mas não será permitido preparar fórmulas magistrais ou oficiais, nem poderão ser vendidos 
medicamentos sujeitos a regime especial de controle. 

D) Ronaldo poderá manter o funcionamento de sua farmácia sem assistência do técnico responsável, ou de seu substituto, 
pelo prazo de até dez dias, mas não será permitido preparar fórmulas magistrais ou oficiais, nem poderão ser vendidos 
medicamentos sujeitos a regime especial de controle. 

 

35 
Fábio, delegado de polícia, realizou a apreensão de 6 kg de cocaína durante uma operação policial contra o tráfico ilícito de 
drogas. Após requerimento do delegado, o juiz responsável pelo processo decidiu ordenar a destruição da substância, 
determinando que uma amostra deveria ser preservada para fins de contraperícia. Nos termos da Portaria Federal nº 
344/1998, Fábio deverá: 
A) Em conjunto com a autoridade sanitária, providenciar a incineração de toda a substância apreendida. 
B) Aguardar a realização de nova perícia e realizar a destruição de toda a substância apreendida em uma única diligência, 

para fins de economia do setor público. 
C) Entregar a substância apreendida à autoridade sanitária, com exceção da amostra reservada à contraperícia, para que 

o setor de vigilância realize a incineração. 
D) Em conjunto com a autoridade sanitária, providenciar a incineração da substância que foi apreendida, com exceção de 

uma amostra que servirá para contraperícia. 

 
36 
De acordo com o Art. 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO: 
A) Participação da comunidade.  
B) Centralização, quando em situações de pandemia. 
C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
D) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
 

37 
Ao Sistema Único de Saúde (SUS) competem as seguintes atribuições, nos termos da Constituição Federal de 1988, EXCETO: 
A) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
B) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
C) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos.  
D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 

consumo humano e animal. 
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38 
“A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”, segundo o Art. 199 da Constituição Federal de 1988. Considerando a 
afirmação anterior, analise. 
I. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

II. É condicionalmente permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos. 

III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo 
nos casos previstos em lei. 

IV. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 
para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização, salvo nos casos previstos em lei. 

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

39 
Considerando a precipitação pluvial como a principal entrada de água em uma bacia hidrográfica, as principais saídas 
de água nesta bacia poderão ser, EXCETO: 
A) Escoamento; evapotranspiração; irrigação; e, drenagem profunda. 
B) Escoamento; evaporação do solo; transpiração; e, interceptação da precipitação. 
C) Escoamento superficial; escoamento subterrâneo; drenagem profunda; e, evaporação.  
D) Escoamento superficial; escoamento subterrâneo; drenagem profunda; e, evapotranspiração. 
 

40 
O desmatamento acelerado das florestas de um determinado local pode provocar alterações no clima global e aumentar a 
ocorrência de eventos climáticos extremos, como o aumento da temperatura do ar e mudanças nos padrões da precipitação 
pluvial. A substituição de floresta para outro uso e cobertura, que não seja o florestal, altera diretamente os valores de: 
A) Albedo da superfície. 
B) Velocidade do vento.  
C) Radiação solar incidente. 
D) Variação das marés dos oceanos. 
 

41 
Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos pelas seguintes atividades, EXCETO: 
A) Transporte dos esgotos sanitários. 
B) Tratamento dos esgotos sanitários.  
C) Coleta, incluída ligação predial, dos esgotos sanitários. 
D) Disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou 

individuais de forma ambientalmente adequada, excluindo fossas sépticas.  
 

42 
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Ministério do Desenvolvimento Regional), constituem 
os quatro componentes do saneamento básico: 
A) Abastecimento de água potável / Canalização das águas fluviais urbanas / Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

/ Esgotamento doméstico. 
B) Abastecimento de água potável / Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas / Limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos / Esgotamento sanitário.  
C) Abastecimento de água não potável / Drenagem das águas pluviais urbanas / Limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos / Esgotamento sanitário. 
D) Abastecimento de água potável / Canalização das águas marítimas urbanas / Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

e líquidos / Esgotamento sanitário. 
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43 
“Doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados pela bactéria 
causadora, a qual penetra através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada 
ou através de mucosas. O período de incubação pode variar de 1 a 30 dias e as manifestações clínicas variam desde 
formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes.” As informações se 
referem a: 
A) Leptospirose. 
B) Toxoplasmose.  
C) Febre amarela. 
D) Doença de Chagas. 
 

44 
Considerando a prevenção às zoonoses e que as ações podem ser executadas de forma temporária ou permanente, 
dependendo da situação epidemiológica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) No âmbito da educação em saúde, devem ser desenvolvidas atividades na comunidade como um todo. É necessário 

priorizar as localidades mais vulneráveis, atuando em escolas e outros locais em que se possa atingir o público-alvo, 
de forma intensa e mais abrangente possível, utilizando-se, também, de meios de comunicação. 

(     ) As ações de manejo ambiental devem ser realizadas somente quando possível (diferente das ações de correção do ambiente, 
atribuição legal dos órgãos de meio ambiente), para controlar ou, quando viável, eliminar vetores e roedores. A população 
deve ser incentivada, orientada e educada na realização do manejo ambiental. 

(     ) Deve-se realizar a vacinação antirrábica de cães e gatos, de acordo com o preconizado para cada região, conforme o 
contexto epidemiológico da raiva na área local e com o preconizado pelo Programa Nacional de Profilaxia da Raiva 
do Ministério da Saúde. 

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

45 

Vetores de doenças são considerados seres vivos que transportam organismos patogênicos de forma mecânica ou biológica, 
promovendo a disseminação desses agentes infecciosos e a infecção de novas pessoas ou animais. Sobre  vetores de relevância 
para a saúde pública, assinale a afirmativa correta. 
A) Caramujos Biomphalaria sp. são hospedeiros intermediários, mas não vetores da esquistossomose; habitam normalmente 

em áreas naturais ou corpos-d’águas artificiais. 
B) Os culicídeos Aedes sp., popularmente conhecidos como mosquitos ou muriçocas, são vetores de patologias como febre 

amarela; dengue; febre chikungunya; febre maculosa; e, febre pelo vírus Zika. 
C) Os triatomíneos são insetos grandes conhecidos como “barbeiros” e vetores importantes da doença de Chagas, podendo ser 

encontrados em residências que apresentam muitas frestas, entranhas e buracos. 
D) Carrapatos do gênero Amblyomma, vetores da febre aftosa, são artrópodes hematófagos dispersos em todas as regiões 

brasileiras; podem transmitir o agente etiológico de forma vertical e entre os estágios evolutivos. 
 

46 

Os manipuladores de alimentos merecem atenção especial quando são planejados treinamentos em serviços de alimentação, 
uma vez que eles são vetores em potencial de micro-organismos patogênicos para os clientes destes serviços, através de 
alimentos por eles contaminados. Nesse contexto, assinale a alternativa correta em relação aos manipuladores de alimentos 
no âmbito das boas práticas em serviços de alimentação. 
A) Devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e antissepsia das mãos e demais 

hábitos de higiene, em locais de fácil visualização, exceto nas instalações sanitárias e lavatórios. 
B) Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse 

fim; as unhas devem estar curtas e sem esmalte de cor, sendo permitida somente base transparente. 
C) Os manipuladores que apresentarem lesões e/ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade 

higiênico-sanitária dos alimentos devem ser afastados da atividade de preparação de alimentos por três dias. 
D) Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho; antes e após manipular alimentos; 

após qualquer interrupção do serviço; após tocar materiais contaminados; após usar os sanitários e sempre que se 
fizer necessário. 
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47 
Os estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos devem desenvolver, implementar, manter e apresentar à 
Vigilância Sanitária, quando solicitados, os Procedimentos Operacionais Padronizados para os seguintes itens, EXCETO: 
A) Higiene e saúde dos manipuladores. 
B) Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 
C) Controle da potabilidade da água dos fornecedores. 
D) Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. 
 

48 
A RDC nº 216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação, incluindo assuntos relacionados às edificações destes estabelecimentos. De acordo com 
esta Resolução, assinale a afirmativa correta. 
A) As instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, permeável e lavável. 
B) As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático. 
C) O acesso às instalações dos serviços de alimentação deve ser controlado e independente, podendo ser comum a outros 

usos. 
D) As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto, sendo vedada a 

opção de conexão com fossa séptica. 

 
49 

O transporte e o armazenamento de matérias-primas utilizadas na manipulação de alimentos em serviços de alimentação 
devem ser realizados em condições seguras de higiene. Para a garantia da segurança sanitária destas matérias-primas, a RDC 
nº 216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina que: 
A) As matérias-primas devem ser armazenadas sobre paletes, estrados e/ou prateleiras de material liso, resistente, impermeável 

e não lavável. 
B) Somente podem ser recebidas no serviço de alimentação as matérias-primas inspecionadas e aprovadas no momento 

da cocção das refeições. 
C) Uma vez reprovados os lotes das matérias-primas no momento da recepção, os produtos devem ser devolvidos ao 

fornecedor em até trinta dias. 
D) As matérias-primas devem ser adequadamente acondicionadas e identificadas, e a sua utilização deve respeitar o prazo 

de validade, exceto os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de validade. 
 

50 
O preparo dos alimentos é uma etapa importante para a garantia da segurança microbiológica em estabelecimentos 
produtores de refeições. Uma das formas possíveis de preparo é a cocção que, além de transformar as características 
sensoriais dos alimentos, possibilita a aplicação de tratamento térmico, contribuindo para a segurança do ponto de 
vista sanitário. Para tal, o tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura 
de, no mínimo: 
A) 70°C 
B) 74°C 
C) 80°C 
D) 100°C 
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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. 




