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II. O princípio da universalidade, uma das razões do SUS,
afirma que todo cidadão brasileiro tem direito à atenção à saúde, sendo a saúde, um dever do Estado.

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre princípios e
práticas da Vigilância Sanitária, assinale a alternativa INCORRETA:

III. A descentralização pode ser entendida como uma diretriz que obedece aos princípios do SUS, já que a organização do sistema de saúde, com direção única em
cada esfera de governo, por meio da descentralização
política, administrativa e financeira da União, estados
e municípios é um meio para atingir os objetivos do
SUS.

A) Como prática de saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS) e por referência ao preceito institucional de
equidade, a Vigilância Sanitária se insere no espaço
social que abrange uma atuação sobre o que é público
e privado, indistintamente, na defesa da população.
B) No âmbito do SUS, que privilegia o município como
espaço de ação das práticas de saúde, a Vigilância Sanitária deve ser municipalizada e descentralizada.

A) Apenas o item I não está correto.
B) O item III é o único incorreto.

C) A definição de Vigilância Sanitária amplia o seu espectro de ação, já que, ao assumir a condição de prática
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
torna-se uma prática com poder de interferir em toda
a reprodução das condições econômico-sociais e de
vida, isto é, em todos os fatores determinantes do processo saúde-doença.

C) Somente o item II está correto.
D) Somente o item I está correto.
E) Todos os itens estão corretos.

33. (CONCURSO CRATO/2021) A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA é uma Agência
reguladora sob a forma de autarquia de regime especial fundada em 26 de janeiro de 1999 e vinculada ao Ministério da Saúde brasileiro. A Agência
exerce o controle sanitário de todos os produtos e
serviços (nacionais ou importados) submetidos à vigilância sanitária. Assinale a alternativa que apresenta o símbolo da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA:

D) Aos profissionais da vigilância sanitária cabe o conhecimento sobre aspectos básicos do Direito Sanitário e
Administrativo, já que as ações em vigilância geralmente requerem decisões. O conhecimento dos fatores
jurídicos é fundamental, já que uma ação mal embasada juridicamente poderá não ter valor.
E) Apesar da ampliação de seu campo de atuação mais
recentemente e das modificações havidas em seus enfoques conceituais nos dois últimos séculos, a prática
de vigilância sanitária parece manter suas características iniciais (mais antigas), especialmente nas ações
baseadas na fiscalização, na observação do fato, no licenciamento de estabelecimentos, no julgamento de irregularidades e na aplicação de penalidades, funções
estas, no entanto, não decorrentes e independentes do
seu poder de polícia.

A)

32. (CONCURSO CRATO/2021) Julgue os itens abaixo
acerca dos princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde - SUS e assinale a alternativa CORRETA:

B)

I. A estrutura formal do SUS está disposta fundamentalmente em três documentos que expressam os elementos básicos que o estruturam e o organizam: a Constituição Federal de 1988, a Lei 8.080/1990 e a Lei
8.142/1990.

C)
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C) Apenas o item I está incorreto.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos os itens estão corretos.

D)

36. (CONCURSO CRATO/2021) Quem impede ou dificulta a aplicação de medidas sanitárias relativas
às doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais
domésticos considerados perigosos pelas autoridades sanitárias (Art. 10, Lei nº 6.437/77) é passível
de pena de:

E)

34. (CONCURSO CRATO/2021) O procedimento que
visa apurar a possível ocorrência de infrações à legislação sanitária e a aplicação das penalidades previstas em lei é denominado:

A) Apenas multa.
B) Advertência e/ou multa.
C) Advertência, apreensão e multa.

A) Análise Fiscal de Notificação.
B) Auto de infração.

D) Apenas advertência.

C) Processo Administrativo Sanitário.

E) O ato não se configura como infração sanitária.

D) Auto de Intimação de Obrigação subsistente.
37. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca do Auto de
Infração assinale a alternativa que apresenta uma
afirmação INCORRETA:

E) Processo Sanitário Cautelar

35. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre ações inerentes
à fiscalização sanitária analise os itens abaixo e assinale a opção CORRETA:

A) Deverá estar explícita, no auto de infração, a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito
legal que autoriza sua imposição.

I. Um auto de infração e/ou de aplicação de penalidade
mal preenchidos ou preenchidos incorretamente podem ser anulados por ação judicial, já que podem induzir erros no julgamento, mesmo que toda a ação da Vigilância Sanitária tenha sido correta do ponto de vista
técnico.

B) A autoridade autuante deverá registrar no auto de infração o seu nome e cargo legíveis, assim como a sua
assinatura, podendo, a lavratura do auto, ser seguida de
auto de imposição de penalidade e/ou termo de notificação, dependendo da gravidade das infrações.
C) Os fiscais sanitários ficam responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis
de punição, por falta grave, em casos de falsidade ou
omissão dolosa.

II. É considerado infrator aquele que, por ação ou omissão, causou uma infração ou concorreu para a sua prática, ou dela se beneficiou. No entanto, o não entendimento do caráter ilícito ou a compreensão equivocada
da norma sanitária pelo infrator é considerada circunstância atenuante.

D) Na impossibilidade de se dar conhecimento diretamente ao interessado, este deverá ser cientificado do
auto de infração por meio de carta registrada, pessoalmente ou por edital, se estiver em lugar incerto e não
sabido.

III. Sem relação com sanções de natureza civil ou penal,
as infrações sanitárias podem ser punidas, em caráter
unicamente cumulativo, com as penalidades de: advertência, multa e apreensão de produto.

E) No auto de infração, a ser lavrado em no mínimo três
vias, deverá sempre constar o prazo para interposição
do recurso, que é de no mínimo 30 dias.

A) Apenas o item III está incorreto.
B) Apenas o item II está correto.
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38. (CONCURSO CRATO/2021) Leia atentamente o
texto abaixo:

( ) A inspeção nos ambientes de trabalho e a promoção da
educação em saúde relacionada às atividades dos trabalhadores devem ser ações da Vigilância em Saúde do
Trabalhador.

Vigilância Sanitária interdita pousadas sem condições de higiene no Centro de Manaus

( ) Há carência técnica na área de Saúde do Trabalhador
no Brasil e se faz necessário investimento em formação
e aperfeiçoamento de profissionais.

Fiscais da Vigilância Sanitária de Manaus (VISA Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA),
interditaram na manhã desta terça-feira (13), duas
pousadas na área central da cidade. Os estabelecimentos não possuíam licença sanitária e funcionavam
sem condições de higiene para atender os clientes. Em
uma das pousadas, no Constantino Nery, ao lado do
Terminal 1, os fiscais encontraram oito colchões sem
nenhuma condição de utilização. Eles foram apreendidos dentro de um dos quartos lacrados pelos fiscais.

( ) O objeto de trabalho da área de Saúde do Trabalhador deve estar voltado para a identificação e eliminação
dos riscos nos ambientes trabalhistas.
( ) Fiscalizações por ramos de produção podem ser vantajosas já que podem beneficiar um número maior de
trabalhadores e facilitar o envio de informações ao Ministério Público do Trabalho.

Fonte: acrítica.com (13/06/2017). Disponível em: https://www.acritica.com/channels/manaus/news

A) V, F, V, V.

/vigilancia-sanitaria-interdita-pousadas-sem-condicoes-de-higiene-no-centro-de-manaus

B) V, V, V, F.
C) V, F, V, F.

Diante do caso relatado na reportagem, assinale a
alternativa que elenca, respectivamente, uma circunstância atenuante e uma agravante à imposição
da pena a ser aplicada para a infração sanitária:

D) V, V, V, V.
E) F, V, F, V.

A) Ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza
leve / Ser o infrator reincidente.

40. (CONCURSO CRATO/2021) A área de alimentos, na vigilância sanitária, é a que se encontra
mais descentralizada na totalidade de municípios
no Brasil, atualmente. É ação passível de ser executada pela Vigilância Sanitária municipal para o
controle sanitário de alimentos, EXCETO:

B) Ter a infração consequências calamitosas à saúde pública / Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má fé.
C) Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para
a prática do ato / A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento.

A) Manter atualizado o cadastro municipal de estabelecimentos.
B) Executar inspeções em estabelecimentos que importam, distribuem e comercializam alimentos.

D) O infrator coagir outrem para a execução material da
infração / A errada compreensão da norma sanitária,
admitida como excusável, quanto patente a incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do fato.

C) Investigar surtos de toxiinfecção alimentar de forma
dissociada dos serviços de vigilância epidemiológica
e os Laboratórios de Saúde Pública.

E) Ser o infrator reincidente / O infrator, por espontânea
vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar
as consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe
for imputado.

D) Participar de programas de monitoramento dos produtos, coletando amostras para análise.
E) Desenvolver ações educativas voltadas aos manipuladores de alimentos.
41. (CONCURSO CRATO/2021) Julgue os itens abaixo
relacionados à rotulagem de alimentos:

39. (CONCURSO CRATO/2021) Acerca da "Saúde do
Trabalhador" acrescente (F) quando a expressão
for FALSA e (V) quando for considerada VERDADEIRA, assinalando a alternativa que apresenta a
sequência correta.

I. Todos os alimentos embalados necessitam de rótulo e
neste, obrigatoriamente, deve constar uma lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade.
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II. Se o produto for importado, devem aparecer no rótulo:
a identificação de origem, a razão social e os endereços
do fabricante, do distribuidor e do importador.

A) É o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos, que corresponde às etapas
de: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final.

III. Na identificação do prazo de validade deve constar o
dia e o mês para produtos com duração menor que três
(3) meses e constar o mês e o ano para produtos com
duração superior a 3 meses.

B) Não há necessidade de serem registradas, no PGRSS,
as operações de venda ou de doação dos resíduos destinados à compostagem ou reciclagem.

Está (ão) correto (s):

C) Deve considerar as características e riscos dos resíduos, as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente
e os princípios da biossegurança de empregar medidas
técnicas administrativas e normativas para prevenção
de acidentes.

A) Apenas o item I.
B) Apenas o item II.
C) Apenas o item III.

D) Devem fazer parte do plano, ações para emergências
e acidentes, ações de controle integrado de pragas e
de controle químico, compreendendo medidas preventivas e corretivas, assim como de prevenção de saúde
ocupacional.

D) Todos os itens.
E) Nenhum item.

E) O PGRSS deve contemplar medidas de envolvimento
coletivo. O planejamento do programa deve ser feito
em conjunto com todos os setores definindo-se responsabilidades e obrigações de cada um em relação aos
riscos.

42. (CONCURSO CRATO/2021) O novo coronavírus
(SARS-Cov-2) causador da Covid-19 se transmite
principalmente de pessoa a pessoa, por gotículas
respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra e por contato com superfícies
ou objetos contaminados, onde o vírus pode ficar
por horas ou dias, dependendo do tipo de material.
Assinale a alternativa que apresenta uma informação errônea sobre estratégias de prevenção da doença:

B) Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão
ou álcool gel hidratado a 70% p/p. O álcool isopropílico glicerinado 75% (v/v) não é indicado para utilização por ser tóxico à pele.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Os estabelecimentos
que manipulam alimentos devem possuir Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), que
são procedimentos escritos de forma objetiva que
estabelecem instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte dos alimentos. É
um ponto que deve constar em POP de Higiene Pessoal e Saúde dos Manipuladores ao iniciarem o serviço em um estabelecimento de manipulação de alimentos, EXCETO:

C) Não compartilhar alimentos ou objetos de uso pessoal,
como talheres e copos.

A) "Ao chegar ao vaso sanitário ou vestiário, lavar as
mãos".

D) Limpar e desinfectar objetos e superfícies de áreas próximas aos pacientes com álcool etílico hidratado a 70%
p/p ou 77% v/v.

B) "Colocar o uniforme limpo, gorro ou rede prendendo o
cabelo, além de sapato fechado".

A) Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.

C) "Retirar brincos, pulseiras, anéis, relógio e demais
adornos".

E) Evitar contato com pessoas quando estiverem doentes
e manter os ambientes bem ventilados.

D) "Efetuar a remoção dos resíduos secos do recinto".
E) "Escovar os dentes".

43. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
INCORRETA acerca do Plano de Gerenciamento
dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS):

45. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Salmonelose
assinale a alternativa INCORRETA:
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47. (CONCURSO CRATO/2021) A última epidemia de
cólera ocorrida no Brasil foi no ano de 1991 e fez
168.646 com 2.035 óbitos até 2004, com a maioria
dos casos em estados do Norte e do Nordeste. Os
últimos casos de cólera ocorreram em 2005, quando
foram identificados cinco casos em Pernambuco. A
partir de 2006, não houve casos autóctones de cólera no Brasil, tendo sido notificados apenas 3 casos
importados, um de Angola (2006), um da República
Dominicana (2011) e um de Moçambique (2016).

A) É uma infecção causada por espécies de enterobactérias gram-positivas que podem ser transmitidas pela
ingestão de alimentos crus ou mal cozidos contaminados por fezes, principalmente carnes vermelhas e leite
não pasteurizado.
B) Os tipos mais comuns de Salmonella causam gastroenterite (inflamação da mucosa intestinal) e enterocolite
aguda. O período de incubação varia de oito a 48 horas
após ter sido ingerido alimento ou líquidos contaminados.

Fonte:

Secretaria da Saúde do Estado de Goiás (19/11/2019).

Disponível em:

https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7548-colera

C) Redobrar a atenção no preparo e cozimento de carnes
de frango e galinha e lavar bem verduras, legumes e
frutas, deixando-os imersos em água com hipoclorito
de sódio são algumas das recomendações para se evitar a doença.

Acerca da Cólera, assinale a alternativa CORRETA:
A) A transmissão pode ocorrer, dentre outras formas, pela
ingestão de alimentos contaminados por mãos de manipuladores na cozinha, assim como por moscas e ingestão de água e gelo contaminados. No entanto, a
propagação por contato direto, de pessoa a pessoa, não
ocorre.

D) Dores de cabeça, vômitos, falta de apetite, febre e diarreia são alguns dos sintomas de quem está contaminado, sendo que, a intensidade dos sintomas varia de
uma pessoa para a outra.
E) Bactérias do gênero Salmonella podem ser encontradas em animais como galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e animais domésticos, como cães e gatos.

B) É causada por uma infecção estomacal provocada pela
bactéria Vibrio cholerae. A bactéria faz com que as células que revestem o estômago produzam grande quantidade de gastrotoxinas que causam náuseas, diarreia e
vômitos.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Uma X é considerada
como sendo o pior dos cenários epidemiológicos,
onde há aumento da frequência dos casos de determinada doença, em níveis maiores que o habitual,
em várias regiões do planeta, tratando-se de um (a)
Y a nível mundial. Já a (o) Z não está relacionada
(o) com a taxa de manifestações de uma doença,
ou seja, não considera o aumento do número casos
para além do corriqueiro. Trata-se daquela doença
que se manifesta somente em determinada região,
de causa local e sazonal, relacionando-se com aspectos higiênicos, biológicos e sociais.
A sequência correta para substituir, no texto acima,
as letras "X", "Y" e "Z", é:

C) O Vibrio cholerae é um micro-organismo autóctone do
ecossistema aquático e pode ser encontrado, tão somente, em forma associada na água ao fitoplâncton,
ao zooplâncton, às plantas e aos organismos marinhos,
como peixes, causando, por exemplo, contaminação
passiva de ostras e mexilhões durante o processo de
filtração da água que contenha os plânctons.
D) Doentes no período de incubação, na fase das manifestações clínicas e convalescentes, assim como portadores assintomáticos, são fontes de infecção. Os bacilos
são eliminados pelas fezes e pelo vômito, desaparecendo rapidamente, e não são mais eliminados, geralmente, ao término de sete dias desde o início da infecção.

A) Pandemia, endemia e epidemia.

E) Confinada principalmente aos grupos de nível socioeconômico mais baixo, a taxa de ataque da doença raramente excede a 2%, mesmo em epidemias severas.
Condições deficientes de saneamento e, em particular,
ausência de água potável em quantidade suficiente para
atender às necessidades coletivas e individuais são fatores essenciais para a dissipação da doença.

B) Pandemia, epidemia e endemia.
C) Epidemia, pandemia e endemia.
D) Pandemia, epidemia e surto.
E) Epidemia, surto e endemia.
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48. (CONCURSO CRATO/2021) Animal cosmopolita
de ciclo de vida autoxênico, pertence à Ordem
Phthiraptera e é apterigoto, dioico e hematófago.
Medindo cerca de 0,3 cm de comprimento e sem
asas, sua infestação é considerada um fenômeno comum em todo o Mundo, sendo a transmissão realizada por contato direto. O principal sintoma é a
coceira, que pode ser intensa e provocar pequenos
ferimentos na cabeça e atrás das orelhas. Na profilaxia da infestação, procura-se evitar o compartilhamento de roupas, toalhas e outros objetos de uso
pessoal, assim como evitar o contato direto com pessoas infectadas por este ectoparasita. A espécie de
inseto e o termo técnico atribuído à sua infestação
referidas no texto são respectivamente:

D) Adoção de medidas educativas e/ou legais, a partir de
irregularidades constatadas e instalação de ecopontos
(Resolução Conama nº 307/2003).
E) Regulação de indústrias, comércios, escolas, hospitais,
igrejas, dentre outros, no sentido de eliminar os riscos
de criadouros e identificação da existência de criadouros do mosquito em portos, aeroportos e fronteiras.
50. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as afirmações
abaixo acerca de intoxicação por agrotóxicos:
I. Os agrotóxicos podem ser absorvidos pelo corpo humano pelas vias oral, respiratória e dérmica. Uma
vez absorvidos, poderão causar quadros de intoxicação
aguda ou crônica.

A) Sarcoptes scabiei var. canis e escabiose.
II. A exposição a um determinado produto químico em
grandes doses por um curto período causa os chamados efeitos agudos que, em linhas gerais, variam de
leve até grave, podendo ser caracterizados por vários
sintomas, indo de náuseas, vômito, cefaleia, levando
até à morte.

B) Pediculus humanus var. capitis e febre maculosa.
C) Pediculus humanus var. capitis e pediculose.
D) Amblyomma cajennense e febre maculosa.
E) Amblyomma cajennense e escabiose.

III. Os efeitos crônicos, que estão relacionados com exposições por longos períodos e em baixas concentrações,
são de ocorrência mais comum no trabalho agrícola.
Entre os inúmeros efeitos crônicos sobre a saúde humana, são descritas alterações imunológicas, genéticas, malformações congênitas, câncer, efeitos deletérios sobre o sistema nervoso, hematopoiético, reprodutivo, além de alergias.

49. (CONCURSO CRATO/2021) A Fiscalização Sanitária e o Manejo Ambiental são duas grandes áreas
de atuação da Vigilância Sanitária no controle da
dengue. A fiscalização sanitária é uma das atribuições junto ao setor regulado, por intermédio da
inspeção sanitária, e o manejo ambiental é um conjunto de medidas e intervenções nos fatores de risco
ambientais para impedir ou minimizar a propagação do vetor, evitando ou destruindo os criadouros
potenciais do Aedes aegypti. Abaixo, assinale a alternativa que apresenta uma ação a ser desenvolvida pela Vigilância Sanitária local inerente à Fiscalização Sanitária e ao Manejo Ambiental, respectivamente.

Está (ão) correta (s):
A) As afirmações II e III, apenas.
B) Apenas a afirmação II.
C) Apenas a afirmação III.
D) As afirmações I e III, apenas.
E) Todas as afirmações.

A) Adoção de medidas educativas e/ou legais, a partir de
irregularidades constatadas e comunicação das situações de risco à coordenação estadual e municipal de
controle da dengue.

51. (CONCURSO CRATO/2021) Entre as orientações
do Ministério da Saúde dirigidas ao combate à
Leishmaniose Visceral está o controle do reservatório animal por meio da eutanásia de cães. Sobre
esta prática, assinale a alternativa CORRETA:

B) Identificação de situações propícias ao criadouro de
Aedes aegypti e adoção de medidas educativas e/ou legais, a partir das irregularidades constatadas.

A) A eutanásia canina é recomendada a 75% da população
de animais diagnosticados como sororreagentes e/ou
com parasitológico positivo.

C) Boas práticas na gestão dos resíduos sólidos e instalação de ecopontos (Resolução Conama nº 307/2003).
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B) Os procedimentos de eutanásia são de exclusiva responsabilidade do médico veterinário, que dependendo
da necessidade, pode delegar esta prática a terceiros,
que realizarão sob sua supervisão. Na localidade ou
município onde não existir médico veterinário, a responsabilidade será da autoridade sanitária local.

C) A água proveniente de solução alternativa coletiva ou
individual, para fins de consumo humano, poderá ser
misturada com a água da rede de distribuição, ficando
assegurado que a água depois de misturada contenha
um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L.
D) É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L
de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual
combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda
a extensão do sistema de distribuição (reservatório e
rede). No caso do uso de ozônio ou radiação ultravioleta como desinfetante, deverá ser adicionado cloro ou
dióxido de cloro, de forma a manter residual mínimo
no sistema de distribuição (reservatório e rede).

C) Como métodos de eutanásia não são recomendados
barbitúricos, mas sim, anestésicos inaláveis, dióxido
de carbono - CO2 , cloreto de potássio - KCl e monóxido de carbono - CO, sendo que, para este último, se
faz necessário uso de anestesia geral prévia.
D) Os procedimentos de eutanásia, se mal empregados,
estão sujeitos à legislação federal ou estadual de crimes contra a saúde pública.

E) A determinação de bactérias heterotróficas deve ser realizada como um dos parâmetros para avaliar a integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede) e
a contagem dessas bactérias deve ser realizada em 75%
(setenta e cinco por cento) das amostras mensais para
análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição (reservatório e rede).

E) Os animais deverão ser submetidos à eutanásia em ambiente adequado e tranquilo e longe de outros animais
e de seus alojamentos. Os cadáveres de animais submetidos à eutanásia deverão ser considerados como resíduos de serviços de saúde e sobre o destino, deverá
obedecer à legislação sobre gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde, não podendo ser destinados a valas comuns de aterros sanitários, necessitando de local
específico para destino no interior das Unidades de Vigilância de Zoonoses - UVZ.

53. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme a Portaria
MS nº 1.378/2013, a manutenção do repasse dos recursos do Componente da Vigilância Sanitária está
condicionada à (ao):
A) Cadastramento dos serviços de vigilância sanitária no
Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (SCNES).

52. (CONCURSO CRATO/2021) Em consonância com
a Portaria MS nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011,
assinale a alternativa CORRETA:

B) Preenchimento diário dos procedimentos de VISA
no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS
(SIA/SUS).

A) Entende-se como "Água tratada"a água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos
e à higiene pessoal, independentemente da sua origem.
"Água para consumo humano"é definida como sendo a
água que atende aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria 2.914/2011 e que não oferece riscos
à saúde e "Água potável"é aquela submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando
atender ao padrão de potabilidade.

C) Prestação de contas dos demonstrativos das ações, resultados alcançados e da aplicação dos recursos por
meio de um Relatório de Gestão (RG), aprovado pelo
Conselho de Saúde (Estadual ou Municipal).
D) Alimentação mensal do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

B) Encaminhar ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano informações sobre surtos e agravos à
saúde relacionados à qualidade da água para consumo
humano e estabelecer mecanismos de comunicação e
informação com os responsáveis pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água sobre os resultados das ações de controle realizadas são
competências das Secretarias de Saúde dos Estados.

E) Pactuação de fiscalização em novos estabelecimentos
superior a 50% do total realizado no ano anterior e respectiva alimentação no SCNES.
54. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011 (Art. 2º), o espaço geográfico
contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades
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culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização,
o planejamento e a execução de ações e serviços de
saúde é denominado:
A) Região de Saúde.
B) Rede Integrada Intermunicipal de Saúde.
Cartum de Alves na mostra Vigilância Sanitária
e Cidadania, Centro Cultural da Saúde - Praça
Marechal Âncora, s/nº, Centro, Rio de Janeiro.

C) Região Especial de Acesso Aberto.
D) Rede de Atenção à Saúde.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Os Resíduos de Serviços de Saúde - RSS são classificados, em função
de suas características e consequentes riscos que
podem acarretar ao meio ambiente e à saúde, em
cinco grupos: A, B, C, D e E. O grupo em que
se enquadram os materiais representados na figura
(perfuro-cortantes ou escarificantes, como lâminas
de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas e espátulas)
é o:

E) Consórcio de Saúde.

55. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei nº 9.782 de 26
de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, estabelece que é incumbência
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (Art. 8º).
São considerados bens e produtos submetidos ao
controle e fiscalização sanitária pela Agência, EXCETO:

A) Grupo A.
B) Grupo B.
C) Grupo C.

A) Peças, componentes e equipamentos para veículos automotivos oficiais de atendimento a emergências e resgate (ambulâncias) e para viaturas de combate a incêndio.

D) Grupo D.
E) Grupo E.

B) Imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e
hemoderivados.

57. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos mencionados na figura
julgue os itens que seguem e assinale a opção CORRETA:

C) Radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia.

I. Estabelecimentos de serviços de saúde são responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os RSS por
eles gerados, cabendo aos órgãos públicos, dentro de
suas competências, a gestão, regulamentação e fiscalização.

D) Cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco.
E) Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários.

II. Embora a responsabilidade direta pelos RSS seja dos
estabelecimentos de serviços de saúde, por serem os
geradores, pelo princípio da responsabilidade compartilhada ela se estende a outros atores: ao poder público
e às empresas de coleta, tratamento e disposição final.

Observe o cartum retratado abaixo que é referente
ás questões 56 e 57:
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III. Sobre o acondicionamento dos resíduos perfurocortantes ou escarificantes, devem ser acondicionados conjuntamente, independente do local de sua geração, com
tolerância de apenas uma hora após o uso, em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e
vazamento, impermeável e com tampa.

A) Após a constatação do surto infeccioso a VISA deve
requerer uma série de medidas preventivas, sem, no
entanto, exigir a interdição da produção e comercialização do sushi.
B) A observação das condições de vestuários e o estado
de saúde dos manipuladores não devem fazer parte do
protocolo de fiscalização da VISA, dispensando-se a
solicitação de cópias de exames médicos dos mesmos,
neste caso.

IV. Hospitais ou clínicas particulares, por exemplo, devem
contratar uma empresa legalmente habilitada para recolher e descartar esses resíduos. É proibido reencapar
ou proceder à retirada manual das agulhas descartáveis.

C) Após a interdição e mediante readequação e apresentação, pelo estabelecimento, de documentação atualizada conforme a Resolução da ANVISA nº 216/2004
(Boas práticas para serviços de alimentação), assim
como cópias de manuais de boas práticas, POPs,
lista de frequência de treinamentos dos manipuladores, dentre outros documentos, poderá ser realizada a
desinterdição da linha de produção pela VISA.

A) Todos estão corretos.
B) Apenas I e II estão corretos.
C) Apenas III não está correto.
D) III e IV não estão corretos.

D) O laudo da VISA municipal, indicando presença de
micro-organismos no alimento, deve apontar para irregularidades nos processos de armazenamento e transporte final, já que não há evidências de possíveis falhas
na manipulação do sushi.

E) Apenas I está correto.

58. (CONCURSO CRATO/2021) Leia o texto abaixo
referente à matéria publicada em um portal de notícias em 16/05/2012: Bactéria em sushi de supermercado no Cariri causou infecção, diz laudo.
Salmonella sp. foi encontrada no camarão coletado
por Vigilância Sanitária. Foram notificadas 30 intoxicações por sushi de supermercado no Crato.

E) Na conservação e higiene das instalações e da área de
produção não é indicada a borrifação com álcool 70%
em móveis e utensílios, a fim de ser evitado contato
com alimentos in natura (sushi).

59. (CONCURSO CRATO/2021) Conforme especificado no Artigo 20 da Lei Federal nº 6.437/77, o desrespeito ou desacato ao servidor competente (Fiscal
de Vigilância Sanitária), em razão de suas atribuições legais, bem como embargo oposto a qualquer
ato de fiscalização de leis ou atos regulamentares
em matéria de saúde, sujeitarão o infrator à penalidade de:

O surto de infecção alimentar causado pela ingestão de
sushi do supermercado no Crato na região do Cariri,
ocorreu pela presença da bactéria Salmonella sp, encontrada na amostra de camarão, coliformes à 35ºC e
microrganismos mesófilos aeróbios, segundo conclusão de laudo laboratorial divulgado nesta quarta-feira
(16) pela Vigilância Sanitária da prefeitura do Crato.
De acordo com a Vigilância, foram notificados 30 casos de intoxicação pelo sushi do supermercado desde
o dia 23 de abril.

A) Advertência.
B) Cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento.

Fonte: G1 Disponível em: http://g1.globo.com/
ceara/noticia/2012/05/bacteria-em-sushi-de-supermercado-no-cariri-causou-infeccao-diz-

C) Multa.

laudo.html

D) Interdição total do estabelecimento.
A respeito dos procedimentos realizados pela Vigilância Sanitária - VISA local, assinale a alternativa
CORRETA:

E) Interdição parcial do estabelecimento.
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60. (CONCURSO CRATO/2021) Na nova estrutura organizacional da Vigilância em Saúde do Estado do
Ceará (2019) há a Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação em Saúde que é composta por quatro (4) Coordenadorias: Coordenadoria de Controle do Sistema de Saúde; Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde; Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do
Trabalhador e Trabalhadora e a Coordenadoria de
Vigilância Sanitária. Esta última é formada por
três Células que são denominadas:
A) Célula de Vigilância Entomológica e Controle de Vetores; Célula de Fiscalização e Inspeção de Produtos; Célula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de Saúde.
B) Célula de Fiscalização e Inspeção de Produtos; Célula
de Fiscalização e Inspeção de Tecnologias e Ambientes; Célula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de
Saúde.
C) Célula de Assistência Farmacêutica; Célula de Fiscalização e Inspeção de Tecnologias e Ambientes; Célula
de Vigilância Entomológica e Controle de Vetores.
D) Célula de Fiscalização e Inspeção de Indústrias; Célula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de Saúde;
Célula de Fiscalização e Inspeção de Produção de Alimentos.
E) Célula de Avaliação e Monitoramento; Célula de Fiscalização e Inspeção; Célula de Registros Documentais e Processos.
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