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FISCAL SANITÁRIO

31. (CONCURSO JARDIM/2022) A Vigilância Sanitá-
ria (VISA), por sua própria definição, torna seus
campos de atuação e abrangência complexos, já que
intervém em qualquer segmento onde pode haver
influência na saúde das pessoas. Acerca do campo
de abrangência e da atuação da Vigilância Sanitá-
ria, assinale a alternativa que apresenta informação
INCORRETA:

A) Interessam ao controle sanitário os processos e espaços
de produção que englobam escolas, creches, asilos, or-
fanatos e presídios, cujas condições das aglomerações
humanas interferem na sua saúde.

B) A atuação da VISA se dirige também ao ambiente de
trabalho, onde comumente há necessidade de dedica-
ção de grande parte do tempo das pessoas ao trabalho
em ambientes fechados e insalubres, com processos re-
petitivos, competitivos e sob pressão, o que pode alte-
rar e pôr em risco a saúde física e psicológica, assim
como a vida individual e coletiva.

C) É atribuição da VISA, em sua ampla área de atuação,
a prática da observação a fim de se detectar riscos, to-
mando medidas que os eliminem, previnam ou mini-
mizem seus prejuízos.

D) É limitada e vasta a atuação da VISA já que intervém
no sistema de produção de bens de consumo e servi-
ços de saúde - que envolve tecnologias de alimentos,
de beleza, limpeza e higiene, de produção industrial e
agrícola, médicas e de lazer - ressalvando-se o sistema
ambiental que é gerido por legislação própria e tem ca-
ráter regulatório e fiscalizatório específicos.

E) A fiscalização sanitária deve assumir um papel de ob-
servação e julgamento, ao qual sempre deverão corres-
ponder tomadas de decisão, como por exemplo, na ins-
peção de estabelecimentos ou processos de fabricação
de produtos, onde aspectos de estrutura, processos e
resultados sejam minuciosamente observados e anali-
sados quanto ao risco à vida e à saúde de seus usuários.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) Julgue os itens
abaixo acerca do Processo Administrativo Sanitário
(PAS) e do Auto de Infração e assinale a alternativa
CORRETA:

I. O PAS é formado por um conjunto de atos administra-
tivos em sequência ordenada, que visam à realização
de uma decisão final, tendo como culminância o Auto
de Infração.

II. O Auto de Infração, documento inicial do PAS, deve
ser lavrado pela autoridade sanitária, baseado em lei,
no qual serão descritas as infrações constatadas, obser-
vados o rito e prazos estabelecidos.

III. Após a lavratura do Auto de Infração, este deve ser
capeado, numerado e protocolado. A capa também de-
verá fazer parte dos autos e será considerada como o
documento nº 1 (um).

IV. O Auto de Infração poderá será lavrado na sede do
órgão competente ou no local em que for verificada a
infração pela autoridade sanitária, devendo ser preen-
chido na observância dos requisitos determinados pelo
art. 13 da Lei Federal 6.437/77.

Está (ão) correto (s):

A) Os itens I e IV.

B) Os itens II e III

C) Os itens II, III e IV.

D) Apenas o item II.

E) Todos os itens.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) Um dos principais
eixos da Vigilância Sanitária (VISA) é o processo
de inspeção sanitária. Na vigilância de alimentos,
os profissionais da VISA devem realizar o levanta-
mento das condições que envolvem a sua produção,
comercialização e distribuição, tendo clareza dos
perigos associados em cada etapa da cadeia. Assim,
antes da realização da inspeção, é fundamental que
a equipe obtenha embasamento teórico sobre riscos
associados a determinados processos e tecnologias.
Sobre o processo de inspeção em vigilância sanitá-
ria de alimentos, assinale a alternativa que apre-
senta informação CORRETA:

A) No momento da inspeção é fundamental avaliar os pro-
cedimentos adotados, baseando-se nas boas práticas de
fabricação e na análise dos riscos por pontos críticos de
controle, no entanto, avaliar aspectos estruturais como
condições das edificações ou disponibilidade de equi-
pamentos, não se enquadra no escopo de ações dessa
vigilância.
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B) A observação do uso de boas práticas de manipulação
e desinfecção das superfícies que entram em contato
com alimentos, assim como a inspeção da higiene pes-
soal e saúde dos manipuladores, devem fazer parte do
roteiro de fiscalização da equipe da VISA, a quem se
incumbe, facultativamente, a observação do controle
de pragas e infestações.

C) Não se configura como encargo da VISA municipal a
tarefa da rastreabilidade dos alimentos produzidos lo-
calmente, assim como a pronta atuação quando do sur-
gimento de surtos de doenças atribuídos a alimentos,
sendo esta última ação, responsabilidade irrestrita da
vigilância epidemiológica local.

D) Para a boa realização do ato de inspeção em empreen-
dimentos com manipulação de alimentos é necessário,
tão somente, que as orientações sejam registradas do-
cumentalmente, facultando-se o contato verbal com os
responsáveis pela produção posterior de relatórios con-
clusivos, mas não taxativos.

E) O foco principal da vigilância sanitária de alimentos
é a prevenção dos riscos à saúde das pessoas decor-
rentes de doenças transmitidas por alimentos, além da
inibição de fraudes em sua produção e no auxílio na re-
dução das perdas por alterações em alimentos expostos
ao consumo.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) Quem se opõe à exi-
gência de provas imunológicas ou à sua execu-
ção pelas autoridades sanitárias (Art. 10, Lei nº
6.437/77) é passível de pena de:

A) Advertência, apenas.

B) Advertência e/ou multa.

C) Advertência, intervenção e multa.

D) Multa, apenas.

E) Intervenção e/ou multa.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) Não há tratamento
eficaz comprovado para o (a) ________. Por serem
poucos os pacientes que sobrevivem à doença, a pre-
venção é muito importante. Em caso de possível ex-
posição à (ao) _________, é importante lavar ime-
diatamente o local com água corrente e sabão em
abundância e procurar assistência médica para, se
necessário, aplicação de vacina e/ou soro.

No texto acima, referente à prevenção e combate à
doença contemporânea, os espaços sublinhados de-
vem ser preenchidos, respectivamente, com os ter-
mos:

A) Hepatite C e vírus.

B) Leishmaniose visceral e protozoário.

C) Raiva e bactéria.

D) Raiva e vírus.

E) Meningite e vírus.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) Julgue os itens a se-
guir sobre Procedimentos Operacionais Padroniza-
dos (POP) de boas práticas para serviços de alimen-
tação:

I. Devendo-se aplicar a áreas internas e externas do
estabelecimento, a prevenção da contaminação das
matérias-primas e produto final deve ser o objetivo do
POP sobre controle integrado de vetores e pragas urba-
nas. Informações sobre a presença de ralos sifonados,
portas ajustadas ao batente e caixa de gordura bem ve-
dada devem constar em seu descritivo técnico.

II. Havendo móveis que necessitam ser desmontados, o
POP sobre higienização de instalações, móveis e equi-
pamentos deve contemplar a operação de desmonte
dos mesmos. Informações sobre concentração do prin-
cípio ativo selecionado, método de higienização utili-
zado e natureza da superfície a ser higienizada também
devem constar neste tipo de POP.

III. A lavagem das mãos com água e solução detergente
com posterior enxague com água corrente e borrifa-
ção com álcool 70% é um procedimento que deve ser
executado por uma equipe de cozinha, com frequência
diária, e antes de se iniciar o processo de preparação
de alimentos.

IV. A realização de pausas durante o período de trabalho
para alongamentos corporais, a manutenção dos ca-
belos limpos e protegidos por rede ou touca, o uso
de equipamentos de proteção individual (EPI) como:
aventais, calçados de segurança, luvas, calça e blusa e
a presença de cartazes informativos sobre materiais de
primeiros socorros e com procedimentos de lavagem
de mãos são procedimentos operacionais padronizados
sobre higiene e saúde dos manipuladores de alimentos.

Abaixo, assinale a opção que apresenta informação
CORRETA:
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A) Apenas os itens I e II estão corretos.

B) Somente o item II não está correto.

C) Somente o item III não está correto.

D) Somente o item IV está incorreto.

E) Todos os itens estão corretos.

37. (CONCURSO JARDIM/2022) Em um município
do interior cearense, fiscais da equipe de Vigilân-
cia Sanitária local apreenderam, em uma operação
estratégica: I - medicamentos com prazo de vali-
dade ultrapassado em prateleiras de drogarias; II
- reagentes de laboratórios de análises clínicas com
prazo de validade vencido e III - materiais perfuro-
cortantes como lâminas e lamínulas quebradas e
agulhas, descartadas de forma irregular. Anali-
sando os Resíduos de Serviços de Saúde - RSS refe-
ridos, que são classificados pela legislação sanitária
brasileira em função de suas características e riscos
que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde,
os itens exemplificados por I, II e III, respectiva-
mente, estão inseridos nos grupos:

A) A, B e E.

B) B, A e B.

C) E, A e B.

D) A, B e E.

E) B, B e E.

38. (CONCURSO JARDIM/2022) Bactéria que habita
o trato intestinal de animais de sangue quente (en-
dotérmicos) e é indicativa da qualidade da água e
alimentos, causando doenças transmitidas por ali-
mentos (DTA), provocando diarreias, infecções uri-
nárias e colites hemorrágicas.
Analisando o texto acima, assinale a alternativa que
apresenta informação verdadeira e exemplifica o
organismo que se adequa às características descri-
tas:

A) Trata-se da bactéria Escherichia coli, que está inserida
no grupo dos coliformes totais e não apresenta a ca-
pacidade de se desenvolver em altas temperaturas, po-
dendo ser encontrada em água ou alimentos contami-
nados. Se a análise da água coletada pela VISA apre-
sentar positivo para essa bactéria, é indicativo de risco

potencial à saúde, podendo isto ser resultado de deje-
tos humanos ou animais, ou ainda, excesso de esgoto
doméstico sem tratamento.

B) O texto se refere ao Bacillus cereus, bactéria beta-
hemolítica que habita também o solo e a água e que
pode contaminar alimentos, causando doenças entéri-
cas. É a causa da chamada "síndrome do arroz frito",
por ser contraído comumente, o bacilo, na ingestão
deste alimento em desobediência às normas de segu-
rança alimentar.

C) Escherichia coli é comumente encontrada na microbi-
ota intestinal de aves e mamíferos. Para evitar a con-
taminação por este agente, lavar corretamente os ali-
mentos e manter hábitos de higiene, como lavar bem
as mãos, além de manter limpa a região do ânus e va-
gina, são fundamentais. Carnes mal cozidas e a não
ingestão de água sem tratamento também são medidas
que podem ajudar no controle da bactéria.

D) A bactéria Salmonella enterica que está inserida no
grupo dos coliformes fecais, apresenta a capacidade
de se desenvolver em temperaturas acima de 47 ºC e
pode ser encontrada em água ou alimentos contamina-
dos. Se a análise pela técnica de Swab de alimento
coletado pela VISA testar positivo para essa bactéria,
é indicativo de risco potencial à saúde, podendo isto
ser resultado de contaminação por insetos ou fezes de
roedores, ou ainda, por contaminação cruzada.

E) A bactéria Salmonella spp. que está inserida no grupo
dos coliformes totais, apresenta a capacidade de se de-
senvolver em temperaturas baixo de 47 ºC e pode ser
encontrada em água ou alimentos contaminados. Se
a análise pela técnica de Swab de alimento coletado
pela VISA testar positivo para essa bactéria, é indica-
tivo de risco potencial à saúde, podendo isto ser resul-
tado de contaminação por insetos ou fezes de roedores,
ou ainda, por contaminação cruzada.

39. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a Política Mu-
nicipal de Saúde constante na Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Jardim, CE (Lei nº 001/1990), assinale
a alternativa que apresenta informação INCOR-
RETA:

A) A execução dos serviços de vigilância epidemiológica
e sanitária, assim como serviços de alimentação e nu-
trição são atribuições do município de Jardim, no âm-
bito do SUS.
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B) São atribuições do município: o controle, a avaliação
e a execução das ações referentes às condições e aos
ambientes de trabalho.

C) Ao Conselho Municipal de Saúde, com composição,
organização e competência fixadas em lei complemen-
tar, se atribuirá a instituição, organização e supres-
são dos Conselhos Diretores das Unidades de Saúde,
dando-lhes atribuições e responsabilidades.

D) Formar, avaliar, controlar e gerir consórcios intermu-
nicipais de saúde, assim como gerir laboratórios públi-
cos de saúde ou em convênios ou contratos celebrados
pelo município com entidades privadas prestadoras de
serviços de saúde são atribuições, no âmbito do SUS,
do município de Jardim.

E) No Plano Municipal de Saúde deverá ser observada
a prioridade no atendimento à criança, ao escolar, ao
idoso e à mulher, com atenção especial às gestantes
carentes do município, sendo que, para a criança, essa
prioridade está relacionada à prevenção da cárie dentá-
ria, a doenças de cunho epidemiológico e à assistência
materno-infantil, inclusive na área nutricional.

40. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme especifi-
cado no Artigo 28 da Lei Federal nº 6.437/77, não
sendo comprovada, através da análise fiscal ou da
perícia de contraprova, a infração objeto da apura-
ção, e sendo considerado o produto próprio para o
consumo, a autoridade sanitária deverá:

A) Submeter recurso à autoridade superior, dentro da es-
fera governamental sob cuja jurisdição se haja instau-
rado o processo, no prazo de vinte dias de sua ciência
ou publicação.

B) A autoridade sanitária competente fará constar no pro-
cesso o despacho respectivo e lavrará o termo de li-
beração do produto, no entanto, deve solicitar pedido
de segunda contraprova à autoridade superior e sugerir
um terceiro perito.

C) Enviar recurso à autoridade superior no prazo de dez
dias, o qual determinará novo exame pericial, a ser re-
alizado em nova amostra em poder do laboratório ofi-
cial.

D) Lavrar despacho liberando o produto e determinar o
arquivamento do processo.

E) Requerer perícia de segunda contraprova, apresen-
tando as amostras em seu poder a um terceiro perito.
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