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CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 

- Este Caderno de Questões é constituído de 20 (vinte) questões, tendo 4 (quatro) alternativas para cada 

questão.Verifique se o seu Caderno de Questões está completo. 

- Preencha seu NOME, de forma legível, e número do RG,e assine este Caderno, nos espaços indicados abaixo. 

- O prazo para a resolução da prova e o preenchimento da Grade de Respostas é de 02 (duas) horas. 

- A Grade de Respostas já contém o número correspondente ao da sua prova. Confira-os. Se os números forem 

diferentes solicite a troca.  

- Assinale a resposta com o preenchimento do espaço reservado na respectiva alternativa correta (A, B, C ou D) na 

Grade de Respostas, com caneta esferográfica de cor azul ou preta. Cada questão possui apenas uma opção correta. 

- Será automaticamente considerada errada e será atribuída nota zero para a questão que tiver mais de uma alternativa 

assinalada, e/ou em branco, e/ou rasurada, e/ou borrada, e/ou não for assinalada com o preenchimento do espaço 

reservado na Grade de Respostas. 

- A Grade de Respostas é o único documento válido para a correção da prova. Em nenhuma hipótese, será considerado 

para correção e respectiva pontuação o Caderno de Questões. 

- Será considerado reprovado e eliminado do Processo Seletivo o candidato que identificar por qualquer meio a Grade 

de Respostas. 

- É permitido ao candidato copiar sua Grade de Respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrido 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

- Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de sala a Grade de Respostas e o Caderno de 

Questões. 

- Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita deverão rubricar, juntamente com os fiscais, o lacre dos 

envelopes dos Cadernos de Questões e das Grades de Respostas. 

Nome do Candidato:                                                               RG: 

 

 
 

 
Assinatura do Candidato: 
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CASO QUEIRA, DESTAQUE PARA RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA PADRÃO 



PROVA FISCAL SANITÁRIO 

1-Segundo o Artigo 5º da Lei 8080/90 que descreve os objetivos e atribuições do Sistema Único 

de Saúde-SUS, pode-se considerar corretas as seguintes afirmativas, exceto: 

 A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da pecuária;  

B) participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

C) 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; 

d) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano; 

 

2- Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e dá outras providências, entende-se por Vigilância Sanitária:  

A) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a 

recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho; 

B) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 

e da prestação de serviços de interesse da saúde; 

C) Um 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 um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 

saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos 

fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde; 

3- As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 

exceto: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

B)  Integralidade de assistência, entendida como um 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) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo 

com ênfase na descentralização dos serviços para os Estados;  



4-  O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a 

seguintes instâncias colegiadas I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. A 

Conferência de Saúde reunir-se-á a cada: 

A) 1 Ano 

B) 2 anos 

C) 3 anos 

D) 4 anos 

5- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a 

seguintes instâncias colegiadas I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde.  O 

Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por: 

A) Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários; 

B) Representantes do governo, profissionais de saúde e usuários; 

C) Prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários; 

D) Representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde; 

6 - Segundo o Manual de Processos Administrativos, no que se refere a prazos e julgamentos 

pode-se afirmar que: 

A) O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 20 dias, 

contados de sua notificação; 

B) Antes do julgamento da defesa ou da impugnação deverá a autoridade julgadora ouvir o 

servidor autuante, que terá o prazo de 15 dias para se pronunciar a respeito; 

C) Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infração será julgado pelo dirigente 

do órgão de vigilância sanitária competente; 

D) O servidor que lavrou o Auto de Infração poderá atuar também como autoridade julgadora; 

 

7- Segundo a Portaria 344/98, a Receita Especial Branca de 2 vias poderá conter quantos 

medicamentos em cada receita constante da lista C1: 

A) No máximo 1 medicamento; 

B) No máximo 2 medicamentos; 

C) No máximo 3 medicamentos; 

D) No máximo 4 medicamentos; 

 

8- Segundo a Portaria 344/98, as farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a apresentar a 

autoridade sanitária local, as receitas de controle especial procedentes de outras unidades 

federativas, para averiguação: 

A) 12 horas; 

B) 24 horas; 

C) 36 horas; 

D) 72 horas; 



9- Segundo a Portaria 344/98, marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 

que corresponde a sequência correta: 

(   )   O balanço Anual deverá ser entregue até dia 31 de janeiro do ano seguinte. 

(   )   As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando 

para uso odontológica e veterinário respectivamente. 

(    )  A Relação Mensal de Notificações de Receita "A" - RMNRA destina-se ao registro das 

Notificações de Receita "A" retidas em farmácias e drogarias quando da dispensação de 

medicamentos a base de substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e "A3" 

(psicotrópicas) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, a qual será encaminhada 

junto com as respectivas notificações à Autoridade Sanitária, pelo farmacêutico responsável , até 

o dia 15 (quinze) de cada mês, em 2 (duas) vias, sendo uma das vias retida pela Autoridade 

Sanitária e a outra devolvida ao estabelecimento depois de visada. 

A) V,V,V; 

B) V, F, V; 

C) V,V,F; 

D) V, V, F; 

 

10-Segundo a resolução RDC 20/ 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base 

de substâncias classificadas com antimicrobianos, a receita de antimicrobianos é válida em 

todo o território nacional, por_____________ a contar da data de sua emissão. 

A) 7 dias; 

B) 10 dias; 

C) 15 dias; 

D) 30 dias; 

 

11-Segundo a RDC N° 44/2009, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle 

sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos farmacêuticos, 

o estabelecimento deve conter afixado em local visível ao público: 

A) Licença ou Alvará Sanitário e certidão de Regularidade Técnica; 

B) Autorização de Funcionamento e Manual de Boas Práticas Farmacêutica; 

C) Licença ou Alvará Sanitário e Certificado de Desratização; 

D) Certidão de Regularidade Técnica e Autorização de Funcionamento; 

 

12- Segundo a RDC N° 44/2009, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle 

sanitário, o ambiente destinado aos serviços farmacêuticos, deve ser adequado. A alternativa 

que não demostra um requisito correto é: 

A) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos deve ser diverso daquele destinado à 

dispensação e à circulação de pessoas em geral, devendo o estabelecimento dispor de 

espaço específico para esse fim. O acesso ao sanitário, caso exista, não deve se dar através 

do ambiente destinado aos serviços farmacêuticos; 

B) O ambiente deve ser provido de lavatório contendo água corrente e dispor de toalha de 

pano e descartável, sabonete líquido, gel bactericida e lixeira com pedal e tampa; 

C) O conjunto de materiais para primeiros-socorros deve estar identificado e de fácil acesso 

nesse ambiente. O procedimento de limpeza do espaço para a prestação de serviços 



farmacêuticos deve ser registrado e realizado diariamente no início e ao término do 

horário de funcionamento; 

D) O ambiente deve estar limpo antes de todos os atendimentos nele realizados, a fim de 

minimizar riscos à saúde dos usuários e dos funcionários do estabelecimento; 

 

13- A resolução da ANVISA-RDC N0 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 DISPÕE SOBRE 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Sobre essa norma, 

analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta: 

A) 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; 

B) Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, 

cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o 

alimento, durante o desempenho das atividades.  

C) Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro 

acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem 

estar curtas e sem esmalte ou apenas com base incolor. Durante a manipulação, devem ser 

retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem.  

D) Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente 

em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por 

alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. 

14- __________________________É o documento que dá início ao Processo Administrativo 

Sanitário, lavrado pelo fiscal, fundamentado nas normas sanitárias, no qual serão descritas as 

infrações constatadas  A observância de todos os requisitos legais para sua confecção é de 

extrema relevância, tendo em vista que, como peça inaugural do Processo Administrativo 

Sanitário, vincula todo o procedimento subsequente.  

A) Auto de Infração; 

B) Notificação; 

C) Recurso; 

D) Interdição cautelar; 

15-Qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas da seguinte frase: 

Portanto,  no âmbito da competência concorrente entre leis, deve-se observar o Princípio da 

Hierarquia das Normas, no qual a legislação____________ tem primazia sobre a estadual e 

municipal, e a ____________sobre a________________. 

A) Federal- Estadual -Municipal; 

B) Estadual -Federal -Municipal; 

C) Estadual -Municipal - Federal; 

D) Municipal- Federal- Estadual; 



16- Segundo o Manual de Processo Administrativo Sanitário, para uma atuação adequada, é 

necessário não apenas o conhecimento das normas, mas a sua aplicação, que se dá por meio 

das práticas adotadas pelos agentes públicos e se concretiza na parte formal da atuação da 

VISA. Assim, o(a)________________________________________ deve ser conduzido 

estritamente dentro das regras que o norteiam, sob pena de anulação de todo o trabalho 

material desenvolvido pelos agentes. 

A) Decreto Geral; 

B) Instrução normativa; 

C) Medidas Provisórias; 

D) Processo administrativo; 

 

17 - Segundo a RDC número 216/2004, que dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas 

para serviços de alimentação, qual a afirmativa é considerada incorreta? 

A) Antissepsia: operação que visa a redução de microrganismos presentes na pele em níveis 

seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agentes 

antisséptico após lavagem e secagem das mãos; 

B) Desinfecção: operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de 

microrganismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento; 

C) Sanitização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção; 

D) Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais 

como terra, poeira, gordura e outras sujidades; 

 

18 - Sobre Estabelecimentos de Óptica, considera-se incorreta a seguinte alternativa: 

A) Nenhum estabelecimento de óptica poderá instalar-se e funcionar em qualquer parte do 

território estadual, sem a prévia licença do órgão fiscalizador da Secretaria da Saúde; 

B) A responsabilidade técnica de tais estabelecimentos caberá a óptico devidamente habilitado 

e registrado no órgão fiscalizador da Secretaria da Saúde; 

C) Os estabelecimentos de óptica, em caso de transferência de local, não será necessário 

requerer vistoria ao órgão competente da Secretaria da Saúde; 

D) O óptico não poderá ser responsável por mais de um estabelecimento de óptica; 

 



19- Em relação ao Armazenamento, Beneficiamento, Fracionamento e Venda de Carnes e 

outros alimentos pode-se considerar incorreta a afirmativa: 

A) Os açougues são estabelecimentos de armazenamento, beneficiamento, fracionamento e 

venda de carnes de animais de abate, sendo proibida aos mesmos qualquer atividade 

industrial ou o abate de animais; 

B) Todos os alimentos adquiridos devem ter, obrigatoriamente, rótulo ou nota de compra que 

torne possível identificar a sua procedência, pela autoridade sanitária; 

C) Tolera-se a permanência de carnes fora de refrigerador, dependuradas nas barras ou sobre 

as mesas de trabalho, o tempo estritamente necessário ao seu recebimento e à sua divisão 

em meias carcaças, quartos, frações comerciais e desossa, devendo ser, imediatamente 

após, colocadas nos dispositivos refrigeradores; 

D) O equipamento, utensílios, instrumentos e recipientes devem obedecer às exigências 

sanitárias, higiênicas e tecnológicas. É autorizado o uso de machado e machadinha; 

 

20- A resolução da ANVISA-RDC N0 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 DISPÕE SOBRE 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Sobre essa norma, 

analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 

A) Deve ser utilizada somente água potável para manipulação de alimentos. Quando utilizada 

solução alternativa de abastecimento de água, a potabilidade deve ser atestada anualmente 

mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação 

específica; 

B) O gelo para utilização em alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantido 

em condição higiênico-sanitária que evite sua contaminação; 

C) O vapor, quando utilizado em contato direto com alimentos ou com superfícies que entrem 

em contato com alimentos, deve ser produzido a partir de água potável e pode representar 

fonte de contaminação; 

D) O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não 

comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Deve estar livre de 

rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre outros defeitos e em 

adequado estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampado. O 

reservatório de água deve ser higienizado, em um intervalo máximo de 1 ano, devendo ser 

mantidos registros da operação; 

 

 

 

 

 

 

 


