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CARGO: FISCAL SANITARISTA 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Viva a dona Maria 
 

Pesquisas confirmam que a mulher é  
melhor ao volante que o homem. 

 

Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dispu-
tar espaço com uma mulher no trânsito, pense duas vezes antes 
de soltar aquela frase machista: “Vai pra casa, dona Maria!”. A 
quantidade de pesquisas que atestam a superioridade feminina 
ao volante é impressionante. Pelo menos no que diz respeito à 
capacidade de evitar acidentes. O mais recente desses levanta-
mentos, feito por uma firma paulista especializada em vistoria 
de automóveis acidentados, mostra que as mulheres causam 
apenas 25% das ocorrências. E, em geral, as batidas são peque-
nas. Essas duas razões estão fazendo com que elas sejam 
contempladas com descontos maiores na hora de fazer o seguro 
do carro. A mesma pesquisa traça um perfil do motorista ideal: 
mulher, com mais de 35 anos, casada e mãe de filhos pequenos.  

De acordo com um estudo feito pelo professor de estatís-
tica David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a proporção 
de mortes em decorrência de acidentes de trânsito é de quatro 
homens para uma mulher. Cerca de 80% das ocorrências graves 
são causadas por imprudência. Incluem-se aqui aquelas práticas 
execráveis como dirigir embriagado, abusar da velocidade e 
andar colado ao veículo da frente. “Esse é o comportamento 
típico de homens que começam a dirigir”, afirma o psicólogo 
Salomão Rabinovich, diretor do Centro de Psicologia Aplicada ao 
Trânsito, Cepat, de São Paulo. Para a maioria dos marmanjos, o 
carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de 
afirmar a virilidade. Por isso mesmo, as campanhas publicitárias 
enfatizam tanto o papel do automóvel como um instrumento 
de sedução. Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais 
desejáveis. As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas 
uma visão utilitária do automóvel. Isso não impede, no entanto, 
que elas também extravasem suas neuroses ao volante. “Em 
geral, as mulheres são muito fominhas quando estão na dire-
ção”, admite a piloto de corridas Valéria Zoppello.  

Os especialistas são unânimes em afirmar que elas pode-
riam evitar os pequenos acidentes se treinassem um aspecto no 
qual apresentam grande deficiência – o reflexo. E se prestassem 
mais atenção aos trajetos. Muitos dos acidentes envolvendo 
mulheres acontecem porque as motoristas tentam virar à direita 
ou à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de trás 
de frear a tempo. Além disso, elas estão abusando do telefone 
celular enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no 
Código Nacional de Trânsito. Conhecer as características gerais de 
homens e mulheres ao volante só tem sentido se um estiver 
disposto a copiar o que o outro tem de melhor. Do contrário, a 
discussão cairá no vazio sexista. O piloto Luiz Carreira Junior, 
colega de competições de Valéria Zoppello, é quem dá a receita. 
“Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto as 
mulheres. E elas seriam melhores motoristas se fossem mais 
atentas ao que acontece à sua volta”, diz ele.  

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/101199/p_210.html. Em: 
20/04/2014. Adaptado.) 

Questão 01 
Sobre o título do texto “Viva a dona Maria” é possível de-
preender que: 
A) É sugerido a todas as mulheres que dirigem. 
B) Denota que há muitos acidentes no trânsito envolvendo 

mulheres. 
C) Enfatiza uma discussão sexista, ou seja, uma afirmação da 

virilidade. 
D) Anuncia que o carro é a continuidade do próprio “ser” das 

mulheres. 
E) Retrata que a proporção de mortes em decorrência de aci-

dentes no trânsito é maior entre as mulheres.  
 

Questão 02 
Considerando as informações textuais, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) No trânsito, ao pisar fundo, as mulheres se sentem mais 

potentes, mais desejáveis. 
B) Diversas pesquisas confirmam que os homens são melhores 

ao volante que as mulheres. 
C) Geralmente, os homens demonstram um comportamento 

machista em relação às mulheres. 
D) A maioria das ocorrências graves no trânsito são causadas 

por uma grande deficiência – o reflexo. 
E) Normalmente, as mulheres dirigem embriagadas, abusam 

da velocidade e andam coladas ao veículo da frente. 

 
Questão 03 
No excerto “Vai pra casa, dona Maria!” (1º§), a vírgula tem 
como finalidade: 
A) Isolar o vocativo. 
B) Evidenciar uma imprecisão.  
C) Intercalar expressão explicativa. 
D) Suspender o pensamento do leitor. 
E) Enfatizar a opinião do autor da reportagem. 
 

Questão 04 
Assinale a afirmativa transcrita do texto que evidencia uma 
ação verbal habitual. 
A) “E, em geral, as batidas são pequenas.” (1º§) 
B) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.” (3º§) 
C) “Do contrário, a discussão cairá no vazio sexista.” (3º§) 
D) “E elas seriam melhores motoristas se fossem mais atentas 

[...]” (3º§) 
E) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto 

as mulheres.” (3º§) 
 

Questão 05 
No trecho “Além disso, elas estão abusando do telefone celular 
enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no Código 
Nacional de Trânsito.” (3º§), o travessão tem como propósito: 
A) Ressaltar uma indagação. 
B) Encerrar oração imperativa. 
C) Enfatizar um esclarecimento. 
D) Evidenciar uma possibilidade. 
E) Marcar uma pausa de longa duração. 
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Questão 06 
Considerando que pronomes são palavras que acompanham os 
substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), 
retomá-los ou se referir a eles, assinale a expressão destacada 
que NÃO se trata de tal classe gramatical. 
A) “Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais dese-

jáveis.” (2º§) 
B) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
C) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
D) “Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dis-

putar espaço com uma mulher no trânsito, [...]” (1º§) 
E) “Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 

embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao 
veículo da frente.” (2º§) 

 

Questão 07 
“Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 
embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao veí-
culo da frente.” (2º§) Considerando o contexto em que se 
encontra empregada, a expressão “execráveis” significa: 
A) Improváveis; duvidosas. 
B) Sórdidas; enxovalhadas. 
C) Dramáticas; comoventes. 
D) Inexplicáveis; inconcebíveis. 
E) Condenáveis; reprováveis. 
 

Questão 08 
No excerto “Muitos dos acidentes envolvendo mulheres 
acontecem porque as motoristas tentam virar à direita ou 
à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de 
trás de frear a tempo.” (3º§), o sinal indicativo de crase foi 
adequadamente aplicado. Entretanto, a crase é facultativa 
em: 
A) A reunião refere-se à população irresponsável no trânsito. 
B) Todos chegaram à tempo para a reunião sobre legislação 

de trânsito. 
C) A redução de acidentes de trânsito está relacionada às ope-

rações da Lei Seca. 
D) Cresce, às escondidas, o número de acidentes por causa 

de imprudência no trânsito. 
E) Estatisticamente, os homens têm desobedecido conside-

ravelmente às leis de trânsito. 
 

Questão 09 
Considerando que o sujeito é o termo de uma frase que 
sofre uma determinada ação, assinale a afirmativa citada 
no texto que apresenta sujeito oculto. 
A) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.”  
B) “Pesquisas confirmam que a mulher é melhor ao volante 

que o homem.” 
C) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes 

quanto as mulheres.”  
D) “As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas uma 

visão utilitária do automóvel.”  
E) “[...] a proporção de mortes em decorrência de acidentes 

de trânsito é de quatro homens para uma mulher.”  

 

Questão 10 
Considerando a adequação linguística, identifique a afir-
mativa que evidencia ERRO de concordância. 
A) Faz exatamente dois meses que não dirijo. 
B) Obedeceram-se aos severos regulamentos de trânsito. 
C) As aulas de legislação de trânsito começam quando batem 

oito horas. 
D) Existem, certamente, diversas multas devido à imprudência 

no trânsito. 
E) Especialistas temem que motoristas possam cometer excesso 

de infrações. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Em um processo seletivo para desempenhar um cargo público 
foram inscritos 1.200 candidatos. Sabe-se que a quantidade de 
mulheres inscritas nesse concurso foi de 200 unidades a mais 
do que o número de homens e que, entre os homens, 85% 
apresenta idade inferior a 30 anos. Em relação às mulheres, 
constatou-se que 50% possuem idade inferior a 30 anos. Com 
base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem 
dos inscritos nesse processo seletivo com idade inferior a 30 
anos está compreendida entre: 
A) 50% e 55% 
B) 55% e 60% 
C) 60% e 65% 
D) 65% e 70% 
E) 70% e 100% 
 

Questão 12 
Marcelo é um atleta corredor que disputa maratonas e está 
treinando para alcançar uma performance suficiente para 
competir com chances de medalha. Durante os treinos, ele 
constatou que era capaz de percorrer 3.200 metros em 15 
minutos. Com base nessa situação, mantendo-se o mesmo 
ritmo dos treinos, qual será a distância percorrida por 
Marcelo em duas horas?  
A) 25,6 km 
B) 26,4 km 
C) 27,2 km 
D) 28,8 km 
E) 30,0 km 
 

Questão 13 
Patrícia decidiu matricular suas três filhas: Pâmela, Paola e 
Petrina em três esportes – natação, vôlei e ciclismo. Considere 
que cada uma das irmãs nasceu em um ano diferente e que: 
 A filha mais velha será matriculada no ciclismo; 
 Pâmela será matriculada no vôlei; e, 
 Petrina é mais nova do que Pâmela. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que: 
A) A filha do meio será matriculada na natação. 
B) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã do 

meio. 
C) Petrina será matriculada na natação e Paola é a irmã mais 

nova. 
D) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã mais 

nova. 
E) Petrina será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã 

mais velha. 
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Questão 14 
Iniciado o ano de 2022, a prefeitura do Município Zeta aplicou 
um reajuste no salário de todos os servidores, que é composto 
por vencimento-base, auxílio-transporte, auxílio-alimentação 
e auxílio-saúde. Os reajustes foram os seguintes: 

 10% de aumento sobre o vencimento-base; 

 ampliação do auxílio-transporte em 1/5 de seu valor anterior; 

 15% de aumento no auxílio-saúde; e, 

 aumento de R$ 150,00 do auxílio-alimentação. 
Considere que José, servidor da Secretaria de Esportes, tenha um 
salário total de R$ 1.500,00 antes do reajuste de 2022, composto 
pelas parcelas: R$ 1.000,00 de vencimento-base; R$ 100,00 de 
auxílio-transporte; R$ 300,00 de auxílio-saúde; e, R$ 100,00 de 
auxílio-alimentação. Dessa forma, pode-se concluir que o salário 
total de José, composto por todas as parcelas mencionadas, terá 
um reajuste percentual que está compreendido entre: 
A) 11,0% e 15,0% 
B) 15,1% e 18,0% 
C) 18,1% e 20,0% 
D) 20,1% e 22,0% 
E) 22,1% e 25,0% 
 

Questão 15 
Considere as premissas a seguir como verdadeiras: 

 Se o Brasil venceu a copa do mundo, então houve come-
moração. 

 Não houve comemoração ou o carnaval foi cancelado. 

 O carnaval não foi cancelado. 
É possível inferir que a seguinte afirmativa também possui 
valor lógico verdadeiro: 
A) Houve comemoração ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
B) O carnaval foi cancelado ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
C) Se houve comemoração, então o Brasil venceu a copa do 

mundo. 
D) O Brasil não venceu a copa do mundo e o carnaval foi 

cancelado. 
E) O carnaval foi cancelado, o Brasil venceu a copa do mundo e 

houve comemoração. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO 
 
Questão 16 
Licitação é o processo por meio do qual a Administração Pública 
contrata obras, serviços, compras e alienações. Em igualdade 
de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos seguintes bens e serviços: 
A) Antiguidade da empresa. 
B) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
C) Produtos produzidos em regime de economia familiar.  
D) Produzidos ou prestados por empresas que empregam 

pessoas com invalidez. 
E) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

funções típicas da Administração. 

 
 

Questão 17 
A Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
A) O prazo de validade do concurso público será de até dois 

anos, podendo ser superior, desde que seja previsto no 
edital do concurso. 

B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
apenas aos brasileiros natos que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei.    

C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de con-
vocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos será convocado, desde que não exista 
novos concursados para assumir cargo ou emprego na 
carreira. 

D) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão 
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais livres, destinam-se apenas às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento. 

E) A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de 
livre nomeação e exoneração. 

 

Questão 18 
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios instituir impostos sobre: 
A) Templos de qualquer culto. 
B) Importação de medicamentos. 
C) Patrimônio, renda ou serviços dos particulares. 
D) Máquinas e veículos para produção de alimentos e agri-

cultura. 
E) Pessoas jurídicas de direito privado com faturamento 

anual inferior a R$ 250.000,00. 

 
Questão 19 
Sobre as circunstâncias de promoção na carreira do servidor 
público, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Mu-
nicípio de Jequié, assinale a afirmativa correta. 
A) Poderá ser promovido por merecimento o funcionário 

em estágio probatório. 
B) Poderá ser promovido o funcionário, mesmo que esteja 

no interstício de 365 dias de efetivo exercício na classe. 
C) O funcionário transferido para a carreira da mesma deno-

minação levará o merecimento apurado no cargo a que 
pertencia. 

D) A promoção obedecerá ao critério de antiguidade de classe 
e ao merecimento, podendo ser requerida a promoção pelo 
mesmo critério de forma reiterada. 

E) Caducará o direito de promoção do funcionário que vier 
a falecer sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a 
promoção de que lhe cabia por antiguidade. 
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Questão 20 
O Município de Jequié, considerando a Lei Orgânica, na sua 
circunscrição territorial e dentro de sua competência cons-
titucional, assegurará a todos, dentro dos princípios da 
ordem econômica, fundamentada na valorização do traba-
lho e na livre iniciativa, existência digna, observados os 
seguintes princípios, EXCETO: 
A) Propriedade privada. 
B) Autonomia municipal. 
C) Busca do pleno emprego. 
D) Redução das desigualdades regionais e sociais.  
E) Tratamento favorecido para empresas brasileiras de capi-

tal estrangeiro de pequeno porte e microempresas. 
 

Questão 21 
O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Muni-
cípio de Jequié garantí-lo mediante políticas sociais, econômi-
cas e ambientais que visem à eliminação ou redução dos riscos 
de doenças e outros agravos à saúde e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção, recu-
peração e reabilitação da saúde, inclusive serviços médico-              
-hospitalares e internações gratuitas. Considerando o disposto 
na Lei Orgânica do Município de Jequié, no âmbito da saúde, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Município integra, com a União e o Estado, o Sistema 

Único de Saúde (SUS), cujas ações e serviços públicos, na 
sua circunscrição territorial, são por eles dirigidos. 

B) O Sistema Único de Saúde (SUS), no Município, será finan-
ciado com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, do Estado e do Município, dentre outras fontes.  

C) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de outras 
atribuições nos termos da Lei, executar as ações de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, bem como a política preven-
tiva de saúde. 

D) Para atender às necessidades locais, poderá o Município 
de Jequié destinar recursos públicos para auxílios e sub-
venções a instituições privadas com fins lucrativos, de 
modo que estas atendam ao público em geral de forma 
gratuita. 

E) Será constituído o Conselho Municipal de Saúde, órgão 
deliberativo e fiscalizador, composto de representantes 
das entidades profissionais de saúde, prestadores de ser-
viços sindicais, associações comunitárias, gestores do sis-
tema de saúde e do Poder Legislativo Municipal. 

 
Questão 22 
De acordo com a Lei Orgânica, cabe à Câmara Municipal de 
Jequié, com a sanção do Prefeito, legislar sobre todas as maté-
rias de competência do Município, especialmente sobre: 
A) Elaborar e votar o seu Regimento Interno. 
B) Eleger sua Mesa e destituí-la na forma regimental.  
C) Organização e funcionamento da Guarda Municipal, fixação 

e alteração do seu efetivo. 
D) Resolver, definitivamente, sobre convênios, consórcios, ou 

acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio municipal. 

E) Dispor sobre sua organização, funcionamento, política, cria-
ção, transformação ou extinção de cargos, empregos e fun-
ções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Questão 23 
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié 
dispõe que, durante o estágio probatório, apurar-se-ão os se-
guintes requisitos, EXCETO: 
A) Eficiência. 
B) Disciplina. 
C) Assiduidade.  
D) Idoneidade moral.  
E) Relações interpessoais. 
 

Questão 24 
Considerando os termos da Lei Municipal nº 1.552/2002, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Jequié, tal estrutura deverá ser composta por 
quantos órgãos colegiados? 
A) 07 
B) 08 
C) 09 
D) 10 
E) 11 

 
Questão 25 
Considerando a Estrutura Organizacional do Município de 
Jequié, qual é o órgão de assessoramento político-adminis-
trativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Pre-
feito Municipal em suas atividades políticas, sociais, técni-
cas e administrativas? 
A) Procuradoria-Geral do Município.  
B) Secretaria Municipal de Governo.  
C) Controladoria-Geral do Município. 
D) Secretaria Municipal de Administração.  
E) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26 
A Resolução RDC nº 222/2018 trata de aspectos relacionados 
ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, que, se 
descartados de forma irregular, podem ocasionar impactos à 
saúde humana e animal. Considerando o exposto, bem como 
o referido normativo, analise as afirmativas a seguir. 
I. A Resolução abrange não somente os serviços de atenção à 

saúde humana, mas, também, estabelecimentos de ensino e 
pesquisa na área da saúde, necrotérios e funerárias, serviços 
de piercing e tatuagem, salões de beleza, dentre outros. 

II. A Resolução classifica os agentes biológicos em quatro 
classes de risco crescente, de acordo com o potencial de 
dano individual e coletivo dos agentes biológicos envolvi-
dos. 

III. A Norma define reciclagem como o processo de transfor-
mação dos resíduos sólidos sem alterar suas propriedades 
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à obtenção 
de novos insumos ou produtos. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 27 
Os princípios são regras basilares de qualquer atividade e, no 
caso da Administração Pública, estão inscritos no texto da 
Constituição da República de 1988. O fiscal sanitarista, como 
agente da administração, está sujeito à sua observância. Neste 
contexto, se, no exercício da atividade, o fiscal constata a 
irregularidade, lavra o auto de infração e aplica multa pecu-
niária superior à prevista na legislação específica, o profissio-
nal está infringindo o princípio da: 
A) Eficiência. 
B) Legalidade. 
C) Moralidade. 
D) Publicidade. 
E) Indisponibilidade. 
 

Questão 28 
Sobre os princípios fundamentais do Direito Administrativo, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Em sua acepção tradicional, o princípio da impessoalidade 

roga que o único fim a ser perseguido pela Administração é 
o fim público, vedadas perseguições, favorecimentos ou dis-
criminações benéficas ou prejudiciais aos administrados. 

II. Segundo o princípio da moralidade administrativa, o ser-
vidor deve decidir não apenas entre o legal e o ilegal, o 
justo e o injusto, mas, principalmente, entre o honesto e 
o desonesto. 

III. O princípio da autotutela está consagrado na possibilidade 
de a Administração anular seus próprios atos, quando vicia-
dos, ou de revogá-los, por motivo de conveniência ou opor-
tunidade. 

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

Questão 29 
A Lei nº 8.080/1990 é o marco regulatório do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Brasil, estabelecendo sua composição, os 
conceitos e as diretrizes para seu funcionamento. Conside-
rando o exposto, bem como a referida norma, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) É vedada a participação de instituições de iniciativa privada 

no SUS, ainda que de forma complementar. 
B) As ações de vigilância epidemiológica estão incluídas no 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde. 
C) Os municípios poderão constituir consórcios para desen-

volver em conjunto as ações e os serviços de saúde que 
lhes correspondam. 

D) No âmbito dos Municípios, a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) será exercida pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente. 

E) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício, o que não exclui, no entanto, o dever da família, 
das empresas e da sociedade. 

 

Questão 30 
Considerando as disposições da Lei nº 6.437/1977, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Ao lavrar o auto de infração, o fiscal sanitarista poderá aplicar 

uma série de penalidades, a depender de determinadas cir-
cunstâncias; no entanto, não poderá determinar a suspensão 
de propaganda e publicidade de produtos. 

II. As infrações sanitárias classificam-se em leves, graves e gra-
víssimas; a pena de multa é graduada de acordo com essa 
classificação, podendo chegar ao valor de R$ 1.500.000,00 na 
primeira autuação. 

III. Exclui a imputação de infração a causa decorrente de 
força maior ou proveniente de eventos naturais ou cir-
cunstâncias imprevisíveis, que vier a determinar avaria, 
deterioração ou alteração de produtos ou bens do inte-
resse da saúde pública. 

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

Questão 31 
O Estado da Bahia dispõe de legislação própria no que tange 
à promoção, proteção e recuperação da saúde, consubs-
tanciada na Lei Estadual nº 3.982/1981, e seu conhecimento 
é de fundamental importância para o desempenho das atri-
buições do fiscal sanitarista. Considerando o exposto, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. As atividades de saúde serão estruturadas em ordem de 

complexidade crescente, a partir das mais simples, perifé-
ricas, até as mais complexas. 

II. A fim de assegurar à população amplo acesso à rede de 
serviços de saúde, a instalação dos serviços mais complexos 
terá preferência sobre os de menor complexidade. 

III. As ações de serviços básicos de saúde compreenderão, fun-
damentalmente, dentre outras, as imunizações obrigatórias, 
a vigilância epidemiológica, o saneamento básico e as ativi-
dades de controle de endemias prevalentes. 

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

Questão 32 
A Lei Federal nº 6.437/1977 é um instrumento funda-
mental para o exercício do poder fiscalizatório em âmbito 
sanitário, uma vez que define as infrações e estabelece as 
respectivas sanções a serem aplicadas aos infratores. 
Diante do exposto, são consideradas punições às infrações 
sanitárias, EXCETO: 
A) Condução coercitiva. 
B) Interdição de produto. 
C) Apreensão de produto. 
D) Suspensão de venda de produto. 
E) Interdição total do estabelecimento. 
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Questão 33 
A recente pandemia de Covid-19 pôs em destaque a atuação 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em espe-
cial quanto ao processo de análise e aprovação de vacinas. As 
diretrizes de funcionamento da Anvisa estão estabelecidas na 
Lei nº 9.782/1999, que cria o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária. Considerando a referida Lei, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Órgãos e tecidos humanos destinados a transplantes não 

estão submetidos a controle e fiscalização sanitária pela 
Anvisa. 

B) Compete à Anvisa estabelecer normas e padrões sobre limi-
tes de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, me-
tais pesados e outros que envolvam risco à saúde. 

C) As atividades de Vigilância Sanitária abrangem o controle de 
bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacio-
nem com a saúde, compreendidas apenas as etapas de pro-
dução e distribuição destes. 

D) No âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
compete, exclusivamente, à União exercer a vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, não cabendo 
atuação estadual ou municipal nesta atribuição. 

E) No exercício de suas atribuições de fiscalização, é vedado à 
Anvisa requisitar informações sobre produção, insumos, ma-
térias-primas, vendas, ou qualquer dado em poder de pessoas 
jurídicas de direito privado, por configurar quebra de sigilo 
fiscal. 

 

Questão 34 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), através das 
Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs), estabelece normas 
de vigilância sanitária, cujo objetivo é garantir boas práticas e 
manter os padrões de qualidade dos produtos e serviços 
destinados à saúde da população. Neste contexto, a Resolução 
RDC nº 63/2011 dispõe sobre os requisitos de boas práticas de 
funcionamento para os serviços de saúde. Considerando a 
referida RDC, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Não é permitido comer ou guardar alimentos nos postos 

de trabalho destinados à execução de procedimentos de 
saúde. 

B) O atendimento dos padrões sanitários estabelecidos pela 
RDC nº 63/2011 não isenta o serviço de saúde do cum-
primento dos demais instrumentos normativos aplicá-
veis. 

C) Responsável Técnico (RT) é o profissional de nível supe-
rior, legalmente habilitado, que assume, perante a vigi-
lância sanitária, a responsabilidade técnica pelo serviço 
de saúde. 

D) Os serviços de saúde devem possuir licença atualizada de 
acordo com a legislação sanitária local, afixada em local 
visível ao público; são isentos desta obrigação os esta-
belecimentos integrantes da Administração Pública. 

E) O serviço de saúde deve garantir mecanismos de prevenção 
dos riscos de acidentes de trabalho, incluindo o forneci-
mento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os 
quais podem ficar sob a guarda dos trabalhadores para de-
sinfecção e limpeza em suas residências. 

 

Questão 35 
A RDC nº 44/2009 (e suas alterações) da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) dispõe sobre boas práticas 
farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, 
da dispensação, da comercialização de produtos e da pres-
tação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. 
Considerando o exposto, bem como o referido normativo, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Nas farmácias e drogarias, não há a necessidade de manter 

ambiente específico para a guarda e o armazenamento de ma-
terial de limpeza. 

B) As farmácias e drogarias localizadas no interior de galerias de 
shoppings e supermercados podem compartilhar as áreas 
comuns destes estabelecimentos destinadas para sanitário. 

C) O procedimento de limpeza do espaço para a prestação de 
serviços farmacêuticos deve ser registrado e realizado diaria-
mente no início e ao término do horário de funcionamento. 

D) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos deve ser 
provido de lavatório contendo água corrente e dispor de 
toalha de uso individual e descartável, sabonete líquido, gel 
bactericida e lixeira com pedal e tampa. 

E) O estabelecimento deve ser abastecido com água potável e, 
quando possuir caixa d'água própria, ela deve estar devida-
mente protegida para evitar a entrada de animais de qualquer 
porte, sujidades, ou quaisquer outros contaminantes. 

 

Questão 36 
Uma das atribuições do agente de vigilância sanitária é fisca-
lizar estabelecimentos que comercializem alimentos. Nesse 
sentido, é fundamental o conhecimento da Resolução RDC nº 
216/2004 (e alterações) da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que dispõe sobre o regulamento técnico de 
boas práticas para serviços de alimentação. Considerando a 
referida normativa, assinale a afirmativa correta. 
A) Higienização é a operação de redução, por método físico 

e/ou agente químico, do número de micro-organismos em 
nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária 
do alimento. 

B) Resíduos são substâncias ou agentes de origem biológica, 
química ou física, estranhos ao alimento, que sejam consi-
derados nocivos à saúde humana ou que comprometam a 
sua integridade. 

C) Nos restaurantes, as áreas de sanitários podem, eventual-
mente, se comunicar diretamente com a área de preparação 
e armazenamento de alimentos ou refeitórios, desde que 
mantidas as condições mínimas de higiene. 

D) Produtos perecíveis são produtos alimentícios, alimentos in 
natura, produtos semipreparados ou produtos preparados 
para o consumo que, pela sua natureza ou composição, 
necessitam de condições especiais de temperatura para sua 
conservação. 

E) A operação que visa à redução de micro-organismos presen-
tes na pele em níveis seguros, durante a lavagem das mãos 
com sabonete antisséptico, ou por uso de agente antissép-
tico após a lavagem e secagem das mãos, é conceituada 
como desinfecção. 

 
 



     

 

      
                                                     8 

        

CARGO: FISCAL SANITARISTA – TIPO 1  – BRANCA (T) 

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA 
 

ϒ 

Questão 37 
A Portaria nº 101/2020 da Secretaria de Saúde do Estado 
da Bahia dispõe sobre a classificação de grau de risco das 
atividades econômicas para fins de licenciamento sanitário 
no âmbito do Estado da Bahia. Diante do exposto, assinale 
a afirmativa correta. 
A) O ato de concessão de licença sanitária para o exercício 

de atividade econômica deve ser prévio ao início das 
atividades, em todos os casos. 

B) O cumprimento dos requisitos de segurança sanitária 
para o exercício de determinada atividade econômica 
deverá ser verificado sempre por meio de inspeção física. 

C) O alvará sanitário poderá ser suspenso, a qualquer tempo, 
como medida cautelar, por ato da autoridade sanitária com-
petente, quando o interessado deixar de recolher a taxa de 
vigilância sanitária ao Governo do Estado por dois exercí-
cios consecutivos. 

D) O grau de risco é o nível de perigo potencial de ocorrência 
de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio 
ambiente ou ao patrimônio em decorrência de exercício 
de atividade econômica, havendo, no Estado da Bahia, 
cinco classificações de risco. 

E) Na hipótese de existir mais de uma atividade econômica 
por estabelecimento sujeita ao licenciamento sanitário, de-
verá ser dispensado pelo órgão responsável, tratamento 
condizente com aquela que for considerada como sendo a 
atividade de maior grau de risco. 

 

Questão 38 
A Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde dispõe sobre 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Seu 
conhecimento é obrigatório para o satisfatório desempenho das 
atividades do fiscal sanitarista, uma vez que o consumo de água 
contaminada pode dar origem a algumas doenças, como, por 
exemplo, leptospirose, cólera, hepatite A e giardíase. Diante do 
exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

regulamentar, controlar e fiscalizar águas envasadas. 
B) Água para consumo humano é a água potável destinada à 

ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, inde-
pendentemente da sua origem. 

C) Compete ao responsável pela distribuição e transporte de 
água potável por meio de carro-pipa abastecê-lo, exclusiva-
mente, com água potável, proveniente de sistema ou solu-
ção alternativa coletiva de abastecimento de água. 

D) O sistema de abastecimento de água para consumo humano 
(SAA) é definido como a instalação composta por um con-
junto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona 
de captação até as ligações prediais, destinada à produção e 
ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede 
de distribuição. 

E) O controle e a vigilância da qualidade da água para consumo 
humano se aplicam aos sistemas de abastecimento de água 
(SAA) e às soluções alternativas coletivas de abastecimento 
de água (SAC), não incidindo, no entanto, sobre as soluções 
alternativas individuais (SAI), como coleta de água fluvial, 
uma vez que estas são de inteira responsabilidade do pro-
prietário. 

Questão 39 
A Lei nº 6.437/1977 determina que para a imposição da pena e 
a sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta as 
circunstâncias atenuantes e agravantes e a gravidade do fato, 
tendo em vista as suas consequências para a saúde pública, bem 
como os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias. 
Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. 
A) A reincidência, por si só, não é capaz de ser considerada 

como agravante de infração. 
B) Em caso de reincidência do infrator na mesma infração 

sanitária, o valor da multa será triplicado. 
C) Se o infrator tiver sofrido coação, a que podia resistir para 

a prática do ato, nenhuma penalidade lhe será aplicada. 
D) Considera-se infração gravíssima aquela em que seja veri-

ficada a existência de três ou mais circunstâncias agra-
vantes. 

E) Se o infrator for primário, e a falta cometida for de natu-
reza leve, isso será considerado um atenuante na aplica-
ção da pena. 

 

Questão 40 
Considerando o padrão de potabilidade da água, bem como a 
Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. No controle da qualidade da água, quando forem detecta-

das amostras com resultado positivo para coliformes totais, 
ações corretivas devem ser adotadas pelo responsável do 
SAA (sistema de abastecimento de água) ou SAC (soluções 
alternativas coletivas) e novas amostras devem ser coleta-
das em dias imediatamente sucessivos até que revelem 
resultados satisfatórios. 

II. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de abasteci-
mento de água que utilizam mananciais superficiais devem 
realizar monitoramento anual de Escherichia coli nos pontos 
de captação de água.  

III. Um dos padrões para garantia da qualidade microbiológica 
da água são os indicadores de turbidez. A análise de turbidez 
considera a comparação da intensidade de luz espalhada 
pela amostra em condições definidas, com a intensidade da 
luz espalhada por uma suspensão considerada padrão. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

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

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) e similares, etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) devidamente 
assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

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 pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições 
contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




