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13
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa em que o pronome está 
empregado INCORRETAMENTE:
a) Como todos pediram para eu ficar calado, preferi 
ir embora.
b) Muitas brigas aconteceram entre eu e ela.
c) Aqui todos me conhecem.
d) Joana e Jonas deram a carta para eu ler.
________________________________________

02. Considerando a grafia e o emprego correto das 
formas demais e de mais, qual das alternativas, 
abaixo, preenche as lacunas, respectivamente?

I) O país assustou-se ________ com as explosões 
das bombas.
II) Essa questão é bem difícil; as __________ são 
bem fáceis. 
III) No teste havia questões ________. 
IV) Há solidão _________ naquele sítio.  

a)  demais; de mais; demais; demais.
b)  demais; de mais; de mais; de mais.
c) demais; demais; de mais; de mais. 
d) de mais; demais; demais; demais.  
________________________________________

03. Leia atentamente o fragmento abaixo e observe 
as pontuações. Indique a alternativa em que há 
uma conjunção com o mesmo sentido da conjunção 
a ser preenchida na lacuna:
“Todos querem brilhar: ao comprar uma joia folheada, 
os consumidores querem brilhar; as empresas, ao 
crescerem, gerarem empregos, aumentarem seus 
lucros, querem brilhar; o município quer aumentar 
os índices de desenvolvimento, e, ____________, 
também quer brilhar. Mas não podemos permitir 
que as nossas águas percam o brilho, afetando a 
saúde da população.”
(Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.
br/folhateen/847395-leia-uma-das-redacoes-
vencedoras-da-olimpiada-de-lingua-portuguesa.
shtml>Acesso em 16 de dezembro de 2015)

a) Inês trabalha mas também estuda.
b) Os mares estão poluídos, porque os banhistas 
jogam muito lixo nas praias. 
c) Não vi meu filho crescer, no entanto está um 
homem. 
d) A água doce não é tão abundante, portanto é 
necessário definir regras para seu uso racional.
________________________________________

TEXTO 1
Para responder às questões 4 e 5, leia, a seguir, 
o fragmento do romance Menino de engenho.

“O costume de ver todo dia esta gente na sua 
degradação me habituava com a sua desgraça. 
Nunca, menino, tive pena deles. Achava muito 
natural que vivessem dormindo em chiqueiros, 
comendo um nada, trabalhando como burros de 
carga. A minha compreensão da vida fazia-me ver 
nisto obra de Deus. Eles nasceram assim porque 
Deus quisera, e porque Deus quisera nós éramos 
brancos e mandávamos neles. Mandávamos nos 
bois, nos burros, nos matos.”
REGO, José Lins.organização Maria Amélia Mello. 
Menino de Engenho. Rio de Janeiro: J. Olympio, 
2003.(p.76)
________________________________________

04. Leia o excerto abaixo e assinale a alternativa 
que classifica, morfologicamente, as palavras em 
destaque:
“Achava muito natural que vivessem dormindo em 
chiqueiros, comendo um nada, trabalhando como 
burros de carga”.
a) advérbio de intensidade; preposição acidental; 
adjetivo. 
b) advérbio; preposição; adjetivo.
c) advérbio de modo; artigo indefinido; locução 
prepositiva.
d) advérbio de intensidade, preposição essencial; 
locução adjetiva.
________________________________________

05. O termo destacado em “Nunca, menino, tive 
pena deles” refere-se:
a) A um advérbio de tempo.
b) A um advérbio de modo.
c) A uma conjunção.
d) A um advérbio de negação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA 

06. Resolva as equações abaixo e marque a 
alternativa que indica a solução correta para o valor 
de x e y:

I) 8x + 16 = 10x + 8
II) 2(y - 3) = - 3(y - 3)

a)  x = 4 e y = 2 
b) x = 3 e y = 3
c) x = 3 e y = 4
d) x = 4 e y = 3
________________________________________

07. O dobro de um número somado à sua metade é 
igual a 20. Qual é esse número?
a) 4
b) 8
c) 10
d) 13
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08. Uma fábrica possui atualmente 210 funcionários. 
Se a relação entre o número de funcionários 
e terceirizados é de 5 por 2, quantos são os 
funcionários?
a) 60
b) 120
c) 150
d) 180
________________________________________

09. O número de uma placa de um carro é par. Qual 
é a probabilidade de o algarismo das unidades ser 
o número dois?
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/4
d) 1/5
________________________________________

10. A razão de uma PA de 10 termos, onde o primeiro 
termo é 42 e o último é –12, vale:
a) -6
b) -5
c) -4
d) -3

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. A ferramenta de pesquisa do GOOGLE possui 
um recurso para analisar intervalos numéricos; esse 
recurso pode auxiliar usuário que esteja procurando 
informações ocorridas entre um determinado 
período de tempo, por exemplo, um usuário quer 
saber informações sobre Guerras ocorridas entre 
os anos de 1900 a 1950. Para alcançar resultados 
mais próximos do ideal utilizando o recurso do 
google, assinale qual o texto de busca dever ser 
utilizado:
a) Guerra 1900-1950
b) Guerra 1900 até 1950
c) Guerra 1900--1950
d) Guerra 1900..1950
________________________________________

12. Quanto ao Microsoft Word 2007, analise a figura 
abaixo:

A área destacada com um retângulo, representa 
o local onde ficam itens que utilizamos com 
frequência, como as opções: Salvar, Desfazer e 
Repetir. Assinale a alternativa correta quanto ao 
nome desta área.
a) Barra de Ferramentas de Acesso Rápido.
b) Faixa de Opções.
c) Botão Microsoft Office.
d) Minibarra de ferramentas.
________________________________________

13. Em nosso dia a dia, é comum o uso de 
diferentes palavras e frases, como por exemplo, em 
um cartaz de mídia, em uma carta de cobrança, em 
um informativo sobre as comemorações de final de 
ano. Para garantir que você use as palavras que 
melhor transmitem sua intenção em determinado 
contexto, o Word 2007 fornece um recurso onde 
você pode procurar palavras alternativas para uma 
palavra selecionada, esta opção está identificada 
corretamente na alternativa:
a) Procurar sinônimos.
b) Sinônimos sugeridos.
c) Dicionário de sinônimos.
d) Ortografia e Gramática.
________________________________________

14. Considere o seguinte fragmento de uma planilha 
que está sendo editada no aplicativo Microsoft 
Excel 2007, e assinale a alternativa que contém a 
afirmação correta:

Produto Preço
Caderno universitário c/50 folhas 18
Caneta esferográfica 1.0mm 0,75
Caneta hidrográfica 13,4

=SOMA(I7;I9)

 
a) O resultado da soma dos itens envolvidos é R$ 
39,50.
b) A função soma está descrita de forma incorreta e 
retornará um erro.
c) Da forma como está descrita a função soma irá 
somar os itens de I7, I8 e I9.
d) Da forma como está descrita a função soma irá 
somar os itens I7 e I9.
________________________________________

15. Em uma planilha do Microsoft Excel, foi inserido 
o valor 6 na célula A5 e a fórmula =A5*(4+3) na 
célula B5. Sendo assim, assinale qual o valor 
correto para a célula B5.
a) 42
b) #VALOR!
c) 27
d) #REF!
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QUESTÕES 16 A 50 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. É comum, nas grandes cidades, que alguns 
estabelecimentos comerciais, tais como bares, 
lanchonetes, restaurantes, pizzarias, entre outros, 
ofereçam música ao vivo ou por qualquer outro 
sistema mecânico de ampliação do som para seus 
clientes com o objetivo de tornar o ambiente mais 
agradável e descontraído. Com relação às limitações 
quanto ao dia e horário de funcionamento desse 
serviço e segundo a Lei Municipal nº 9.748/2.014 
é correto afirmar que no âmbito do Município de 
Maringá:
a) O horário limite para este serviço em 
estabelecimentos comerciais abertos, que não 
possuam isolamento acústico, será até as vinte 
e três horas durante os dias da semana e aos 
domingos.
b) O horário limite para este serviço em 
estabelecimentos comerciais abertos, que possuam 
isolamento acústico, será até as vinte e três horas 
durante os dias da semana e aos domingos.
c) O horário limite para este serviço em 
estabelecimentos comerciais abertos, que não 
possuam isolamento acústico, será até as vinte e 
três horas às sextas-feiras, sábados e vésperas de 
feriados.
d) Não há limitações de horário para o funcionamento 
deste serviço em estabelecimentos comerciais 
fechados que possuam isolamento acústico.
________________________________________

17. O serviço de transporte coletivo do Município de 
Maringá é formado por um conjunto uno, harmônico 
e independente de serviços, linhas, pontos de 
parada, planejamento e implantado de acordo com 
as peculiaridades viárias locais. Nesse sentido:
a) Os serviços de transporte coletivo não poderão 
ser prestados por delegação, sob o regime de 
concessão, através de processo licitatório.
b) Para a permissão de serviço especial de 
transporte escolar, dar-se-á preferência àqueles 
que buscam atender localidades desprovidas da 
prestação do serviço.
c) Os serviços de transporte coletivo no Município 
de Maringá, compreendendo os serviços urbanos 
e suburbanos, poderão ser executados de forma 
descontínua e provisória. (art. 4º, segunda parte, 
Lei nº 4939/1999).
d) Os veículos destinados à modalidade de 
fretamento de empregados de empresas privadas, 
serão, obrigatoriamente identificados, e deverão 
ser apresentados à Secretaria Municipal de 
Transportes para vistoria uma vez por ano, para 
revalidação de seu alvará de licença. (art. 44, § 5º, 
Lei nº 4939/1999).

18. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa 
que indica corretamente quais condutas constituem 
infrações sanitárias de acordo com a Lei 
Complementar 567/2005:
I) Obstar, desacatar ou dificultar a ação fiscalizadora 
da autoridade sanitária, no exercício de suas 
funções. 
II) Opor-se à exigência de provas diagnósticas ou à 
sua execução pelas autoridades sanitárias. 
III) Construir, instalar, empreender ou fazer funcionar 
atividade ou estabelecimento sujeito à fiscalização 
sanitária, como laboratórios de produção de 
medicamento, droga ou insumo, cosméticos e 
demais produtos que interessem à saúde pública, 
sem registro, licença ou autorização do órgão 
sanitário competente, ou contrariando as normas 
legais pertinentes. 
IV) Rotular produtos sujeitos ao controle sanitário 
que estejam de acordo com as normas legais. 
V) Reciclar resíduos infectantes gerados por 
estabelecimento prestador de serviços de saúde. 

a) I – II – III – IV.
b) I – II – IV – V.
c) I – II - III –V.
d) Apenas II – III.
________________________________________

19. A Política de Saúde, expressa no Plano Municipal 
de Saúde elaborado a partir das deliberações da 
Conferência de Saúde e dispostas no Decreto nº 
573/2006, será orientada para:
a) A atuação exclusiva do Município, mediante 
o estabelecimento de normas, ações, serviços e 
atividades sobre fato, situação ou local que ofereça 
risco à saúde individual e coletiva.
b) A articulação com autoridades e órgão de outras 
áreas municipais, para a realização e promoção 
de estudos e pesquisas interdisciplinares, a 
identificação de fatores potencialmente prejudiciais 
à qualidade de vida e a avaliação de resultados de 
interesse para a saúde.
c) A adoção do critério de reais necessidades de 
saúde da população, identificadas por estudos 
epidemiológicos municipais loco-regionais, 
refletidas na elaboração de planos e programas e 
na oferta dos serviços de atenção à saúde.
d) A formulação de indicadores de avaliação de 
resultado das ações e dos serviços de saúde serão 
apresentados exclusivamente ao respectivo órgão 
de saúde municipal.
________________________________________
20. Segundo disposto na Lei Complementar nº 
910/2011, também conhecida como “Código de 
Obras”, as galerias comerciais e de serviços 
deverão ter largura útil correspondente a 1/20 (um 
vinte avos), desde que observadas as seguintes 
dimensões mínimas:
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a) Nas galerias destinadas a salas, escritórios 
e atividades similares, a largura deverá ser de 
1,80m (um metro e oitenta centímetros) quando 
apresentarem compartimentos nos dois lados.
b) Nas galerias destinadas a salas, escritórios 
e atividades similares, a largura deverá ser de 
2,30m (dois metros e trinta centímetros) quando 
apresentarem comprimentos somente em um dos 
lados.
c) Nas galerias destinadas a lojas e locais de 
vendas, a largura deverá ser de 2,30m (dois metros 
e trinta centímetros) quando apresentarem lojas 
somente em um dos lados.
d) Nas galerias destinadas a lojas e locais de 
vendas, a largura deverá ser de 3,80m (três metros 
e oitenta centímetros) quando apresentarem lojas 
nos dois lados.
________________________________________

21. A Lei Complementar nº 888/2011 dispõe sobre 
o uso e ocupação do solo no município de Maringá, 
observadas as legislações estaduais e federais 
relativas à matéria. Deste modo, é correto afirmar 
que:
I) A Lei Complementar nº 888/2011 tem por objetivo 
promover o exercício da função social da cidade e 
da propriedade.
II) A Lei Complementar nº 888/2011 tem por objetivo 
assegurar a sustentabilidade no uso e na ocupação 
do solo urbano e rural.
III)  A Lei Complementar nº 888/2011 tem por objetivo 
disciplinar a localização de atividades no Município, 
prevalecendo o interesse particular sobre o coletivo, 
observados os padrões de segurança, higiene e 
bem-estar da comunidade.
IV) Para efeito de aplicação da Lei Complementar 
nº 888/2011, as definições quanto à altura da 
edificação limitam-se a distância vertical entre o 
nível da soleira na entrada principal no térreo e o 
ponto mais alto da edificação, excluídas as antenas 
que são exploradas comercialmente.
V) Em todas as zonas urbanas do município, deverá 
ser mantida nos lotes uma área permeável mínima 
de 20% (vinte por cento) da sua área total.

a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas III, IV e V estão erradas.
d) Todas estão erradas.
________________________________________

22. Segundo a Lei Complementar nº 889/2011, que 
dispõe sobre o parcelamento do solo no município 
de Maringá, é correto afirmar que:
I) Para fins de aplicação desta lei, considera-se zona 
rural, aquela delimitada pela lei dos perímetros das 
zonas urbanas do município. 
II) Para fins de aplicação desta lei, considera-se 

zona urbana, aquela pertencente ao município de 
Maringá, localizada fora dos limites definidos pela 
lei dos perímetros das zonas urbanas do município. 
III) Um dos objetivos da referida lei é incentivar 
a comercialização de lotes, ainda que estejam 
inadequados às atividades urbanas. 
IV) Nenhum parcelamento do solo para fins urbanos 
será permitido em terrenos com declividade igual 
ou superior a 15,0% (quinze por cento). 
V) O lote-padrão residencial e comercial no 
município de Maringá, é aquele definido com 
testada e largura média mínimas de 15,00m (quinze 
metros) e área mínima de 475,00m² (quatrocentos e 
setenta e cinco metros quadrados), quando situado 
em esquina.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
c) Apenas as alternativas IV e V estão corretas.
d) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas.
________________________________________

23. Segundo a lei complementar que dispõe sobre 
o parcelamento do solo no município de Maringá, 
o interessado na aprovação do parcelamento rural 
deverá encaminhar à municipalidade requerimento 
para análise prévia de parcelamento rural, 
acompanhado dos documentos pertinentes para 
tanto. Acerca dos documentos necessários para 
efetivação do requerimento, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) O interessado na aprovação de parcelamento 
rural deverá apresentar o comprovante de domínio 
da gleba.
b) O interessado na aprovação de parcelamento 
rural deverá apresentar o projeto urbanístico 
georreferenciado do parcelamento na rede 
de referência cartográfica municipal – RRCM, 
desenhado em escala adequada e apresentado em 
3 (três) vias impresso em papel sulfite no tamanho 
A3.
c) O interessado na aprovação de parcelamento 
rural deverá apresentar o memorial descritivo de 
cada lote.
d) O interessado na aprovação de parcelamento 
rural deverá apresentar a licença prévia do órgão 
ambiental estadual com a locação da área de 
reserva florestal legal.
________________________________________

24. Acerca do exercício do poder de polícia 
incumbido à administração pública municipal, é 
correto afirmar que:
a) Não faz parte dos objetivos da administração 
pública no exercício do poder de polícia, restringir 
ou organizar interesse ou liberdade dos atos 
concernentes à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, regulando e disciplinando a produção 
de mercado, a instalação e funcionamento de 
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atividades econômicas no território municipal.
b) Dentre as atividades localizadas no município de 
Maringá, não constitui como fato gerador do poder de 
polícia regular e disciplinar as atividades eventuais, 
temporárias, com ou sem estabelecimento fixo.
c) Em relação à fiscalização atribuída à 
administração pública municipal, o procedimento 
fiscal será precedido de verificação pessoal, sem 
prejuízo da aplicação de multa pecuniária cabível.
d) Exceto nos casos de reincidência, quando o 
objeto da autuação for regulado dentro do prazo 
de 60 (sessenta) dias, a pena será cancelada, 
sendo indispensável, para tanto, a apresentação 
de provas, formalmente protocoladas, noticiando a 
regularização do fato gerador.
________________________________________

25. Segundo a legislação municipal de Maringá, a 
lei complementar que autoriza e regula a realização 
de serviços de roçada e limpeza pela Administração 
Pública em imóveis urbanos é:
a) Lei Complementar nº 850/2010 e suas alterações.
b) Lei Complementar nº 860/2010 e suas alterações.
c) Lei Complementar nº 870/2010 e suas alterações.
d) Lei Complementar nº 881/2010 e suas alterações.
________________________________________

26. Com relação à definição de poluição sonora, é 
correto afirmar que:
a) É toda emissão de som que, direta ou 
indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, 
à segurança e ao bem-estar da coletividade ou 
transgrida as disposições fixadas em lei.
b) É qualquer som que cause ou tenda a causar 
perturbações ao sossego público ou a produzir 
efeitos psicológicos e/ou fisiológicos negativos em 
seres humanos e animais.
c) É toda e qualquer vibração acústica capaz de 
provocar sensações auditivas.
d) Todo e qualquer som que esteja sendo emitido 
durante o período de medições, que não aquele 
objeto das medições.
________________________________________

27. Para imposição e graduação da pena de 
poluição sonora, a autoridade ambiental observará 
as circunstâncias atenuantes e agravantes do fato. 
Sendo assim, é correto afirmar que:
a) É circunstância agravante o menor grau de 
compreensão e escolaridade do infrator.
b) É circunstância agravante se houver 
arrependimento eficaz do infrator, manifestado 
pela espontânea reparação do dano, ou limitação 
significativa do ruído emitido.
c) É circunstância atenuante se o infrator for primário 
e se a falta cometida for de natureza leve.
d) É circunstância atenuante se o infrator agir com 
dolo, fraude ou má-fé.

28. De acordo com os conceitos básicos da vigilância 
sanitária, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É o conjunto de ações capazes de eliminar, 
dirimir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de bens da prestação de 
serviços de interesse da saúde.
b) É o controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
c) É o conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com 
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos.
d) É a prática com poder de interferir em toda 
reprodução das condições econômico-sociais e de 
vida, ou seja, todos os fatores determinantes do 
processo saúde-doença.
________________________________________

29. Acerca do campo de abrangência da vigilância 
sanitária, é correto afirmar que:
a) É um campo estrito e limitado, pois somente 
poderá intervir em aspectos específicos.
b) O campo de abrangência da vigilância sanitária 
é composto por dois subsistemas, subdivididos em 
bens e serviços de saúde e meio ambiente.
c) O campo de abrangência da vigilância sanitária 
é composto por três subsistemas, que são 
subdivididos em bens materiais, serviços de saúde 
e meio ambiente.
d) O meio ambiente é um subsistema que interfere 
direta ou indiretamente na saúde do consumidor ou 
comunidade e que interessam ao controle sanitário.
________________________________________

30. A respeito do enfoque epidemiológico, assinale 
a alternativa correta.
a) Todo o instrumental epidemiológico não poderá 
ser assumido pela vigilância sanitária como 
referência para a sua ação, haja vista que o enfoque 
de risco não faz parte de sua definição.
b) O conceito de risco, em epidemiologia, 
corresponde ao conceito matemático exato, o qual 
pode ser definido pelo número preciso de membros 
de uma população que desenvolvem uma certa 
doença ou agravo à saúde em um determinado 
período.
c) O método epidemiológico, ainda que bem 
conduzido, não é suficiente para se conhecer o 
quadro de saúde de um determinado local ou região 
geográfica, limitando assim a identificação dos 
fatores causais dos problemas de saúde.
d) Com relação à noção de risco, alguns dos 
atributos que a qualificam permitem, por sua vez, 
estabelecer dois critérios que podem embasar a 
atuação da vigilância sanitária, qual seja o risco 
inerente ou potencial e o risco adquirido.
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31. No que se refere à epidemiologia, julgue os itens 
como verdadeiro e falso e assinale a alternativa 
correta.

I) A epidemiologia é uma disciplina básica da saúde 
pública voltada para a compreensão do processo 
saúde-doença no âmbito de populações, aspecto 
que a diferencia da clínica, que tem por objetivo 
o estudo desse mesmo processo, mas em termos 
individuais. 
II) Como ciência, a epidemiologia fundamenta-se 
no raciocínio causal. 
III) Como disciplina da saúde pública, a epidemiologia 
preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias 
para as ações voltadas para a proteção e promoção 
da saúde da comunidade. 
IV) A epidemiologia não constitui instrumento 
hábil para o desenvolvimento de políticas no 
setor da saúde, uma vez que sua aplicação 
deve levar em conta o conhecimento disponível, 
independentemente das realidades locais.

a) Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras.
b) Todas as alternativas são verdadeiras.
c) Apenas as alternativas I, II e IV são verdadeiras.
d) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras.
________________________________________

32. A doutrina acredita que boa parte do 
desenvolvimento da epidemiologia como ciência 
teve por objetivo final o melhoramento das condições 
de saúde da população humana, o que comprova o 
vínculo indissociável da pesquisa epidemiológica 
com o aperfeiçoamento da assistência integral à 
saúde. Sendo assim, é correto afirmar que:
a) É impossível afirmar que a epidemiologia deve 
ser considerada como o estudo da frequência, 
da distribuição e dos determinantes dos estados 
ou eventos relacionados à saúde em específicas 
populações e a aplicação desses estudos no 
controle dos problemas de saúde.
b) A epidemiologia, se analisada como disciplina da 
saúde pública, é considerada mais que um estudo, 
pois oferece subsídios para a implementação de 
ações dirigidas à prevenção e ao controle. Portanto, 
ela não pode ser considerada somente como uma 
ciência, mas também como um instrumento.
c) O conhecimento das taxas ou riscos de doença 
constitui ponto irrelevante para o epidemiologista, 
uma vez que não compete a ele desenvolver 
estudos sobre a frequência e o padrão dos eventos 
relacionados com o processo saúde-doença da 
população.
d) É equivocada a afirmação que diz que uma das 
questões centrais da epidemiologia é a busca da 
causa e dos fatores que influenciam a ocorrência 
dos eventos relacionados ao processo saúde-
doença.

33. Julgue V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
referentes à biossegurança e assinale a alternativa 
correta, considerando a ordem de cima para baixo.
(___) Biossegurança é o conjunto de medidas 
voltadas para a prevenção, controle, minimização 
ou eliminação dos riscos presentes nas atividades 
de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento 
tecnológico e prestação de serviços que podem 
comprometer a saúde do homem, dos animais, a 
preservação do meio ambiente e/ou a qualidade 
dos trabalhos desenvolvidos. 
(___) O filtro HEPA é considerado de baixa eficácia 
e possui capacidade para filtrar partículas com 
eficiência inferior à 50% (cinquenta por cento). 
(___) Material Biológico é todo material que 
contenha informação genética e seja capaz de 
autorreprodução ou de ser reproduzido em um 
sistema biológico. Inclui os organismos cultiváveis e 
agentes (entre eles bactérias, fungos filamentosos, 
leveduras e protozoários); as células humanas, 
animais e vegetais, as partes replicáveis destes 
organismos e células (bibliotecas genômicas, 
plasmídeos, vírus e fragmentos de DNA clonado), 
príons e os organismos ainda não cultivados. 
(___) O termo contenção é usado para descrever os 
métodos de segurança utilizados na manipulação 
de qualquer tipo de material, exceto infecciosos, em 
um meio laboratorial onde estão sendo manejados 
ou mantidos. 
(___) Risco ocupacional são os riscos para saúde 
ou para a vida dos trabalhadores decorrentes de 
suas atividades no trabalho.

a) V – F – V – F – V.
b) V –V – V – V – F.
c) V – F – F – V – V.
d) V – F – F – F – V.
________________________________________

34. Com o objetivo de dirimir os problemas da saúde 
municipal, a Câmara Municipal de Maringá aprovou 
a Lei nº 9907/2015 para instituir um serviço de 
atendimento telefônico, que tem como finalidade, 
criar um canal de comunicação destinado ao 
recebimento de denúncias, além de possibilitar 
aos munícipes a obtenção de informações 
sobre todos os serviços de saúde ofertados pelo 
município. De acordo com as informações acima, 
assinale a alternativa que corresponde com a exata 
denominação do serviço.
a) Disque-Saúde.
b) Disque-médico.
c) Disque-atendimento.
d) Disque-doença.
________________________________________

35. De acordo com a lei que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, considere as definições 
a seguir:
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I) Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química 
e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas.
II) Degradação da qualidade ambiental é a alteração 
adversa das características do meio ambiente.
III) Poluição é a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente, 
prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população. 
IV) Poluidor é a pessoa física de direito privado, 
responsável, direta ou indiretamente, pela atividade 
causadora de degradação ambiental. 
V) São considerados órgãos locais os órgãos ou 
entidades estaduais responsáveis pela execução de 
programas, projetos e pelo controle e fiscalização 
de atividades capazes de provocar a degradação 
ambiental.

a) Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas.
b) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
________________________________________

36. De acordo com a Constituição Federal vigente, 
assinale a alternativa correta:
a) As usinas que operem com reator nuclear deverão 
ter sua localização definida em lei estadual.
b) A Serra do Mar é considerada patrimônio estadual.
c)Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
d) Responderão apenas administrativamente, as 
atividades ou condutas consideradas lesivas ao 
meio ambiente.
________________________________________

37. Sobre a Política Nacional do Meio ambiente, 
assinale a alternativa correta:
a) No contrato de alienação, cessão ou transferência 
da servidão ambiental é exigido apenas a averbação 
na matrícula do imóvel, independentemente de 
delimitação da área submetida à preservação, 
conservação ou recuperação ambiental.
b) Exclui-se dos objetivos da Política Nacional do 
Meio Ambiente o desenvolvimento de pesquisas 
e de tecnologias nacionais orientadas para o uso 
racional de recursos ambientais.
c) Órgãos Seccionais são os órgãos ou entidades 
municipais responsáveis pela execução de 
programas, projetos e pelo controle e fiscalização 
de atividades capazes de provocar a degradação 
ambiental.
d) Os municípios, observadas as normas e os 
padrões federais e estaduais, também poderão 
elaborar normas supletivas e complementares e 
padrões relacionados com o meio ambiente.

38. São objetivos do Sistema Único de Saúde – 
SUS:

I) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde.
II) A formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social.
III) A assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas.

a) Apenas a alternativa I está correta.
b) Apenas a alternativa II está correta.
c) Apenas a alternativa III está correta.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

39. De acordo com a Lei nº 8080/1990, as ações e 
serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS, devem obedecer 
certos princípios, EXCETO:
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência.
b) Integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema.
c) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
d) Privacidade de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário.
________________________________________

40. Acerca da saúde pública, assinale a alternativa 
correta:
a) Compete ao sistema único de saúde, além de 
outras atribuições, executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, salvo as de saúde do 
trabalhador.
b) O sistema único de saúde será financiado com 
recursos exclusivos da União.
c) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
d) As normas de fiscalização, avaliação e controle 
das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal, serão reavaliadas por 
meio de Lei Complementar, pelo menos a cada dez 
anos.
________________________________________

41. De acordo com as disposições legais acerca dos 
estabelecimentos de interesse à saúde, assinale a 
alternativa correta.
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a) Os estabelecimentos de interesse à saúde 
devem possuir edificações de alvenaria, com boa 
ventilação e iluminação, pisos, paredes e mobiliários 
de material resistente, de cor clara, lavável, de fácil 
limpeza e desinfecção.
b) Não são considerados como estabelecimentos 
e atividades de interesse à saúde, os serviços de 
tatuagem, bronzeamento, colocação de piercings e 
congêneres.
c) A licença sanitária deverá ser renovada a cada 24 
(vinte e quatro) meses, após inspeção.
d) A instalação de qualquer estabelecimento 
de interesse à saúde em eventos, poderá ser 
autorizada pela vigilância sanitária, ainda que 
mediante solicitação verbal do estabelecimento, 
independentemente de qualquer informação das 
atividades que serão realizadas.
________________________________________

42. O Conselho Nacional de Biossegurança – 
CNBS é composto, entre outros, pelos seguintes 
membros:

I) Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, que o presidirá.
II) Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.
III) Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário.
IV) Ministro de Estado da Saúde.
V) Ministro de Estado do Meio Ambiente.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Somente as alternativas II, IV e V estão corretas.
c) Somente as alternativas III, IV e V estão corretas.
d) Todas as alternativas estão erradas.
________________________________________

43. Sobre o Conselho Nacional de Biossegurança – 
CNBS, assinale a alternativa correta.
a) Compete ao Conselho Nacional de Biossegurança 
– CNBS, fixar princípios e diretrizes para a ação 
administrativa dos órgãos e entidades federais com 
competências sobre a matéria.
b) É desnecessário ao Conselho Nacional 
de Biossegurança – CNBS, encaminhar sua 
manifestação aos órgãos e entidades de registro 
e fiscalização respectivos, sempre que deliberar 
favoravelmente à realização da atividade analisada.
c) Poderão ser convidados a participar das reuniões 
do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, 
em caráter excepcional, apenas os representantes 
do setor privado.
d) O Ministro da Justiça não é considerado membro 
do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS.
________________________________________

44. Para efeito de notificação, as doenças estão 
distribuídas em 03 (três) classes segundo os 
benefícios práticos de sua notificação: urgência e 
possibilidade de intervenção, riscos de transmissão/

potencial de espraiamento e gravidade do dano. 
Assinale a alternativa que NÃO compõe o grupo 
de doenças e outros agravos em que a notificação 
coletiva pelo número de casos deve ser feita à 
autoridade sanitária local e às instâncias superiores.

a) Infecção hospitalar.
b) Estreptococcias.
c) Acidentes por Animais Peçonhentos.
d) Influenza.
________________________________________

45. Com relação à comercialização de alimentos, 
assinale a alternativa correta.

I) Somente poderão ser expostos à venda alimentos 
que tenham sido previamente registrados, 
dispensados ou isentos do registro, no órgão 
competente, conforme legislação específica em 
vigor. 
II) Somente poderão ser expostos à venda 
alimentos que tenham sido elaborados, embalados, 
reembalados, armazenados, transportados, 
importados ou vendidos por estabelecimentos 
devidamente licenciados. 
III) Somente poderão ser expostos à venda alimentos 
que obedeçam na sua rotulagem e composição, as 
especificações do respectivo registro e do padrão 
de identidade e qualidade de cada tipo ou espécie. 
IV) Os alimentos caseiros de origem vegetal, animal 
e/ou mista elaborados e comercializados dentro 
do município de Maringá, deverão ser registrados 
no Cadastro Municipal de Alimentos Caseiros da 
Secretaria Municipal de Saúde e atender o disposto 
na legislação municipal vigente.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
________________________________________

46. Os produtos de interesse à saúde somente 
podem ser comercializados, expostos à venda, 
utilizados e entregues para o uso e/ou consumo, 
quando estiverem:

a) Em razoável estado de conservação.
b) Com prazo de validade vencido em até 90 
(noventa) dias.
c) Com adulteração.
d) Com identificação do número do lote e número 
de registro no órgão competente.
________________________________________

47. De acordo com o serviço de vigilância sanitária 
municipal, assinale a alternativa correta:
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I) Cabe ao serviço de vigilância sanitária municipal, 
controlar e padronizar a saída do país de 
medicamentos e produtos correlatos para a saúde 
de interesse da vigilância sanitária, que não tenham 
fins comerciais e caráter de importação/exportação, 
através de declaração emitida pela autoridade 
sanitária.
II) É de responsabilidade do serviço de vigilância 
sanitária municipal, o medicamento enviado à 
paciente que resida no exterior, enquanto em 
trânsito.
III) O envio de medicamentos para o exterior 
somente será permitido mediante apresentação da 
receita médica, acompanhados da nota fiscal de 
aquisição.

a) Nenhuma das alternativas está correta.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
________________________________________

48. Entende-se por autoridade sanitária municipal:

I) Agente fiscal sanitário.
II) Auditor. 
III) O Secretário Municipal de Saúde, demais 
secretários com interveniência na área de saúde e o 
dirigente das ações de vigilância em saúde, lotados 
nos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, no 
âmbito de sua competência.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão incorretas.

49. Assinale a alternativa correta.
a) O procedimento administrativo relativo à infração 
de natureza sanitária terá início com a lavratura 
de Auto de Infração, sendo que este será lavrado 
em 03 (três) vias, no mínimo, sendo a primeira 
destinada a instrução do processo administrativo, 
a segunda ao infrator e a terceira para controle 
interno da autoridade sanitária.
b) O prazo concedido para o cumprimento das 
exigências contidas no termo de intimação não 
poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, podendo ser 
prorrogado até o máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a critério da autoridade sanitária, se requerido 
pelo interessado e devidamente fundamentado.
c) Quando aplicada a pena de multa, o infrator será 
cientificado para efetuar o recolhimento, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data desta ciência.
d) Quando a ciência do autuado se der por edital, 
será publicado 03 (três) vezes, na imprensa oficial, 
considerando-se efetivada a notificação 30 (trinta) 
dias após a publicação.
________________________________________

50. Constituem infrações sanitárias as condutas 
tipificadas em qual das alternativas abaixo:
a) Obstar, desacatar ou dificultar a ação fiscalizadora 
da autoridade sanitária, no exercício de suas 
funções: pena: cassação da licença sanitária, multa.
b) Rotular produtos sujeitos ao controle sanitário 
em desacordo com as normas legais: pena: 
advertência, suspensão da venda ou fabricação 
do produto, apreensão ou inutilização do produto, 
interdição, cancelamento do registro, multa.
c) Construir obras sem os padrões de segurança 
e higiene indispensáveis à saúde do trabalhador: 
pena: advertência.
d) Instalar ou fazer funcionar, com licença 
sanitária emitida pelo órgão sanitário competente, 
estabelecimento industrial, comercial ou de 
prestação de serviços.
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