CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
EDITAL Nº 015/2014

CADERNO DE PROVA
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LEIA COM ATENÇÃO AS
ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno
de prova e cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo
o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1
(uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém questões objetivas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/legislação e conhecimentos específicos conforme edital.
Verifique se o material está em ordem e se o seu
nome, CPF, número de inscrição e cargo conferem
com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário comunique imediatamente o fiscal.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada umas das questões objetivas, são
apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente uma corresponde à alternativa correta.
Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em mais de
uma alternativa anula a questão, mesmo que uma
das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de forma contínua e densa cobrindo todo o
espaço compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha
os campos de marcação completamente. Exemplo:
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque,
não amasse, não dobre, não suje, não molhe, pois
ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que:

a) durante a realização da prova utilizar, relógio, telefone celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou fontes de consultas de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o
CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/
ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo
estabelecido;
d) manter ou tentar manter qualquer tipo de comunicação com outros candidatos.
• Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião,
nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.
• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala
o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA. É
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que
encontra-se na última página do caderno de prova.
• Após a realização da prova o candidato deverá
imediatamente sair das instalações físicas do local
da prova.
• Os últimos três candidatos deverão entregar simultaneamente o cartão resposta e o caderno de
provas, em seguida assinarão juntamente com os
fiscais de sala e um membro da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, o lacre dos envelopes, o verso de todos os cartões-respostas, a lista
de presença e a Ata, na qual constará as ocorrências
relativas à prova.
• Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.
• O gabarito da prova estará disponível em
11/01/2015, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Água Doce/SC (www.aguadoce.
sc.gov.br) e na página da Unoesc (www.unoesc.edu.
br).

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa em que há palavras COM
ERRO de grafia:
(A)
Exceção – submissão – concessão – sessenta
(B)
Cresça – trouxe – acessível – pretensão
(C)
Excelência – tenso – ancioso – espressão
(D)
Excesso – fascinante – suscetibilidade – essencial
QUESTÃO 2

QUESTÃO 6
Assinale a assertiva que contém uma oração coordenada sindética aditiva:
(A)
Ela fala pouco, mas trabalha muito.
(B)
Tenho várias dificuldades, mas tento superá-las sempre.
(C)
Ele não só estuda, mas também trabalha.
(D)
João sempre chega atrasado, mas sempre
termina o trabalho.

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
(A)
ria
(B)
(C)
(D)

Desperdiçar – magoar – enclinar – disenteHomologar – mochila – seringa – lampião
Displicência – Invólocro – destilar – desonra
Intitular – reabilitar – hortênsia – Arripiar
QUESTÃO 3

Assinale a alternativa ERRADA quanto ao uso da
crase:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assisti às aulas preparatórias para a prova.
Refiro-me àquele episódio.
O avião aterrissou às 9 horas em ponto.
Não assisto à programas violentos.
QUESTÃO 4

Este é o setor financeiro da prefeitura do qual você
também fará parte.
O trecho em destaque pode ser substituído corretamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)

de que você também fará parte.
no qual você também fará parte.
onde você também fará parte.
o qual você também fará parte.
QUESTÃO 5

A camisa de seda custou o quádruplo.
A palavra em destaque é um numeral:

cardinal.
fracionário.
multiplicativo.
ordinal.

QUESTÃO 7
Assinale a alternativa correta quanto à colocação dos
pronomes oblíquos átonos.
(A)
(B)
(C)
(D)

Há recepcionistas que atendem-nos bem.
Todos correram na tentativa de salvá-lo.
Sempre lembro-me de marcar o ponto.
Ninguém importa-se com você.
QUESTÃO 8

Assinale a alternativa em que o verbo cantar está na
1ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo:
(A)
na.
(B)
(C)
mana.
(D)

Nós cantávamos durante uma hora por semaEu cantava durante uma hora por semana.
Nós cantaríamos durante uma hora por seEu cantaria durante uma hora por semana.
QUESTÃO 9

Assinale a frase correta de acordo com a norma padrão:
(A)
Este é o lanche para mim comer?
(B)
O professor começou a aula comprimentando a todos.
(C)
Ele gosta de músicas onde a letra é romântica.
(D)
Não houve classificados para a segunda fase.

QUESTÃO 10
O adjunto adverbial sublinhado em “Ela fez tudo depressa” é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Modo
Tempo
Causa
Meio

QUESTÃO 11
Determinado produto custava R$ 120,00, o qual sofreu dois aumentos consecutivos: o primeiro foi de
5% e, na sequência, de 15%, passando a custar R$
144,90. Se o preço sofresse um único aumento, equivalente aos aumentos de 5% e 15%, qual seria a taxa
percentual utilizada?
10%.
20%
20,75%
25%.

Um anagrama (do grego ana = “voltar” ou “repetir”
+ graphein = “escrever”) é uma espécie de jogo de
palavras, resultando do rearranjo das letras de uma
palavra ou frase para produzir outras palavras, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez.
Por exemplo, alguns anagramas da palavra PATO seriam: PTOA, TOPA, POTA, OPAT, e assim por diante,
em um total de 24 anagramas distintos.
Dessa forma, o total de anagramas da palavra Castelo é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

7.
42.
120.
5040.
QUESTÃO 15

QUESTÃO 12
Uma gaveta possui 5 meias brancas e 3 meias pretas.
Determine a probabilidade de se retirar ao acaso, em
sequência, e sem reposição duas meias brancas.
(A)
(B)
(C)
(D)

2 cm.
3 cm.
4 cm.
5 cm.
QUESTÃO 14

MATEMÁTICA

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Para obtermos as diagonais de um polígono, devemos unir dois vértices não consecutivos, de forma
a formar um segmento, conforme figuras a seguir:

5/14.
25/56.
3/5.
5/3.
QUESTÃO 13

Determine o valor de x no paralelepípedo retângulo
abaixo de modo que o seu volume seja igual a 120
cm3.

Então, o número de diagonais da figura em branco
é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)

8.
12.
20.
40.
QUESTÃO 16

O gráfico a seguir representa, em porcentagem, as
preferências esportivas em um grupo de 420 funcionários de uma empresa de São Paulo.

a) 2x = 32

b) 3x = 1/27

c) 4x = √64

O resultado dessa expressão numérica é:
(A)
(B)
(C)
(D)

-5/2.
7/2.
31/2.
-25/2.
QUESTÃO 19

Qual é a razão entre o número de pessoas que preferem vôlei em relação ao número de pessoas que
preferem natação?
(A)
(B)
(C)
(D)

1/3.
2/4.
3/1.
2/5.

O símbolo dos Jogos Olímpicos é composto por cinco anéis entrelaçados, com as cores azul, amarelo,
preto, verde e vermelho, sobre um fundo branco. As
cores utilizadas nos cinco anéis da bandeira foram
escolhidas e representadas por Coubertin, em razão
da frequência em que aparecem nas bandeiras das
diversas nações no mundo. Pelo menos uma das demais cores está presente em cada bandeira, dessa
forma, além de simbolizar a união dos cinco continentes, integra todos os países, fornecendo um sentido universal para as Olimpíadas. Observe os anéis
olímpicos a seguir:

QUESTÃO 17
Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 m de distância de uma árvore, conforme ilustração a seguir.
Sabendo-se que o ângulo α é de 42º, determine a
altura dessa árvore.
Use:
Seno 42º = 0,669
Cosseno 42º = 0,743
Tangente de 42º = 0,90

Fonte: trigolen.blogspot.
(A)
(B)
(C)
(D)

2,50 m.
3,47 m.
3,65 m.
4,05 m.

Fonte: super.abril.com.br
Um painel será montado para a abertura dos Jogos
Olímpicos. Determine o tamanho da circunferência
de cada um desses anéis, sabendo-se que o diâmetro
de cada anel é de 30 cm. Use π = 3,14.
(A)
(B)
(C)
(D)

94,2 cm2.
188,4 cm2.
471 cm2.
942 cm2.
QUESTÃO 20

QUESTÃO 18
Resolva as equações exponenciais a seguir adequadamente e, em seguida, resolva a expressão numérica a – b2 + c.

Três amigos foram ao supermercado comprar sabonetes e cremes de dente. Ricardo pagou R$ 4,90 por
2 sabonetes e 3 cremes dentais; enquanto Carlos
gastou R$ 3,10 por 1 sabonete e 2 cremes dentais.
Assim, quanto Rodrigo gastará na compra de 5 sabonetes e 4 cremes dentais?

(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 6,80.
R$ 7,70.
R$ 8,50.
R$ 9,10.

(C)
Imposto sobre propriedade de veículos automotores.
(D)
Imposto sobre serviços de qualquer natureza.
QUESTÃO 24

LEGISLAÇÃO/ CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 21

O Estatuto da Cidade prevê como instrumento da
política urbana, em geral, o planejamento municipal,
este integrado especialmente, entre outros, pelo(a):

Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar
que é precito do Município:
(A)
código florestal.
(B)
zoneamento ambiental.
(A)
eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Ve- (C)
contribuição de melhoria.
readores, para mandato de quatro anos, mediante (D)
desapropriação.
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País,
sendo permitida uma reeleição.
QUESTÃO 25
(B)
eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de cinco anos, mediante A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê como limite
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País, para despesas totais com pessoal no Município:
sendo permitida uma reeleição.
(C)
eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Ve- (A)
50% da receita corrente líquida.
readores, para mandato de quatro anos, mediante (B)
60% da receita corrente líquida.
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País, (C)
65% da receita corrente líquida.
não sendo permitida uma reeleição.
(D)
60% da receita corrente bruta.
(D)
eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
QUESTÃO 26
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País,
sendo permitida a reeleição a cada nova eleição, até Segundo a Lei Orgânica de Água Doce, será objeto de
o limite de três mandatos.
Lei complementar, EXCETO:
QUESTÃO 22
Conforme o Estatuto do Servidor Público de Água
Doce, NÃO é forma de provimento do cargo público
a:
(A)
(B)
(C)
(D)

nomeação.
reversão.
reintegração.
remoção.
QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)

Plano Diretor.
Regime Jurídico dos Servidores.
Código de Posturas.
Orçamento Anual.
QUESTÃO 27

Conforme a Lei Orgânica de Água Doce, compete ao
Município organizar e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, entre outros, o
serviço:

(A)
cemitérios e serviços funerários.
Na Constituição Federal NÃO está previsto como de (B)
rádio difusão.
competência do Município o seguinte tributo:
(C)
transporte intermunicipal.
(D)
de saúde de todos os níveis.
(A)
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.
QUESTÃO 28
(B)
Imposto sobre transmissão “inter vivos”, a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, Segundo a Lei Orgânica de Água Doce, cabe à Câmara
por natureza ou acessão física, e de direitos reais so- Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre:
bre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão
de direitos a sua aquisição.

(A)
(B)
(C)
(D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

eleição do presidente da Câmara.
alteração da Lei Orgânica.
delimitação do perímetro urbano.
processar e julgar os Vereadores.

QUESTÃO 31

A presença de micro-organismos patogênicos em alimentos e bebidas (incluindo a água) pode ser monitorada por meio da análise de micro-organismos
No Estatuto do Servido Público de Água Doce está indicadores. O uso destes é justificado quando a anáprevisto que cabe ao servidor, além do vencimento, lise dos agentes patogênicos é inviável (tempo, cuso recebimento das seguintes vantagens:
to de análise, metodologia de análise complexa) ou
de difícil detecção (baixo número nas amostras). O
(A)
indenizações, adicionais e folgas remunera- micro-organismo Escherichia coli é empregado como
das.
indicador de contaminação:
(B)
gratificações, adicionais e décimo quarto.
(C)
indenizações, gratificações e adicionais.
(A)
de origem fecal.
(D)
indenizações, gratificações e férias.
(B)
de origem ambiental.
(C)
por bolores e leveduras.
QUESTÃO 30
(D)
de origem humana.
QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta, de acordo com o Estatuto do Servido Público de Água Doce:
(A)
Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o
exterior ou para exercer mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. A licença será por prazo
indeterminado e sem remuneração.
(B)
Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o
exterior ou para exercer mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. A licença será por prazo
de dois anos, renováveis uma vez, e sem remuneração.
(C)
Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o
exterior ou para exercer mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. A licença será por prazo
indeterminado e com remuneração.
(D)
Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o
exterior ou para exercer mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. A licença será por prazo
de um ano e com remuneração.

QUESTÃO 32
A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC) é uma ferramenta para a gestão de perigos
nos alimentos. São elementos de apoio ao sistema
APPCC:
(A)
a análise de risco.
(B)
a análise de perigos.
(C)
os procedimentos padrão de higiene operacional (PPHO) e boas práticas (BP).
(D)
auditorias e inspeções de qualidade.
QUESTÃO 33
Diversas doenças virais são transmitidas por animais
invertebrados, e uma das formas eficazes de profilaxia é o controle dos vetores. O mosquito Aedes aegypti é vetor de:
(A)
(B)
(C)
(D)

febre amarela e dengue.
dengue e malária.
febre maculosa e dengue.
febre chikungunya e febre maculosa.
QUESTÃO 34

Os resíduos produzidos em uma unidade de saúde
têm características diversas e devem ser descartados
adequadamente, a fim de evitar a contaminação do
meio ambiente e, principalmente, do homem nele
incluído. Em relação à embalagem de seringas (papel
e plástico) e às seringas utilizadas (para a coleta de
material para análise clínica), o destino correto é:

(A)
os dois tipos de resíduos (embalagem e seringa/agulha utilizadas) devem ser separados: as embalagens podem ser eliminadas junto ao lixo comum e
as seringas e agulhas em recipiente especial identificado com o símbolo de risco biológico.
(B)
os dois tipos de resíduos (embalagem e seringa/agulha utilizada) devem ser acondicionados em
saco plástico comum e descartado como lixo hospitalar.
(C)
os dois tipos de resíduos (embalagem e seringa utilizada) podem ser descartados como lixo comum, com exceção das agulhas, que devem ser descartados em recipientes especiais.
(D)
os dois tipos de resíduos (embalagem e seringa utilizada) podem ser descartados como lixo comum, desde que as agulhas sejam acondicionadas
em recipientes especiais, e então descartadas como
o lixo comum.

lados e fiscalizados pela Anvisa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fitoterápicos.
Medicamentos para uso humano.
Medicamentos para uso veterinário.
Produtos saneantes.
QUESTÃO 37

O Controle Integrado de Pragas é um programa efetivo para o controle de animais (pragas) que podem
atuar como vetores de micro-organismos patogênicos. O controle integrado de pragas deve ser realizado por:

(A)
funcionários do estabelecimento sob orientação do proprietário.
(B)
pessoal com conhecimento na área de controle de pragas.
QUESTÃO 35
(C)
pessoal habilitado sob responsabilidade de
um técnico responsável registrado em conselho proEm relação ao Saneamento Básico, podemos afirmar fissional competente.
que:
(D)
pessoal que compreende os riscos envolvidos
no controle de pragas e vetores.
I.
A água para consumo humano deve ser potável, portanto, isenta de micro-organismos.
QUESTÃO 38
II.
A água para consumo humano deve ser potável, mas há tolerâncias para a contagem de micro- Os Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs)
-organismos heterotróficos.
estabelecem instruções sequenciais para a realização
III.
O esgoto doméstico irregularmente lançado de operações rotineiras e específicas na produção,
nos rios e mares pode ser responsável por diversas armazenamento e transporte de alimentos. O Reguenfermidades entéricas, como diarreias e febre tifoi- lamento Técnico que define os Procedimentos Opede.
racionais Padronizados aplicados aos EstabelecimenIV.
O esgoto doméstico irregularmente lançado tos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a
nos rios e mares pode ser responsável por diversas Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação
enfermidades respiratórias, como a tuberculose.
em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores
Assinale a alternativa que indica todas as asserções de Alimentos, é a:
corretas.
(A)
Portaria n. 326, de 30 de julho de 1997.
(A)
I e III.
(B)
Resolução RDC n. 275, de 21 de outubro de
(B)
I e VI.
2002.
(C)
II e III.
(C)
Portaria n. 46, de 10 de fevereiro de 1998.
(D)
III e VI.
(D)
Lei n. 1.283, de 18 de dezembro de 1950.
QUESTÃO 36
A Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A referida lei incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar
os produtos e serviços que envolvam risco à saúde
pública. NÃO são produtos regulamentados, contro-

QUESTÃO 39
Para se proceder adequadamente o descarte dos resíduos sólidos gerados nos serviços de saúde ou laboratórios clínicos, é importante que se conheça a
classificação dos mesmos. De acordo com a RDC n.
306, de 07 de dezembro de 2004, são classificados
cinco grupos de resíduo:

(A)
Resíduos de escritório; Resíduos químicos;
Resíduos líquidos; Resíduos comuns e Resíduos perfurocortantes.
(B)
Resíduos orgânicos; Resíduos químicos; Resíduos líquidos contaminados; Resíduos comuns e Resíduos perfurocortantes.
(C)
Resíduos orgânicos; Resíduos químicos; Resíduos de coleta; Resíduos comuns e Resíduos perfurocortantes.
(D)
Resíduos potencialmente infectantes; Resíduos químicos; Rejeitos radioativos; Resíduos comuns e
Resíduos perfurocortantes.
QUESTÃO 40
O símbolo abaixo indica:

(A)
(B)
(C)
(D)

risco químico.
risco físico (material perfuro cortante).
risco biológico.
risco radioativo.

