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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

30 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Edificação da integridade coletiva

Somos um animal que não nasce pronto; temos de ser 
formados. Essa formação pode nos levar [    ] vida 
como benefício ou [    ] vida como malefício, da 
pessoa que é capaz de produzir benefício ou da que 
é capaz de produzir malefício. Todos e todas somos 
capazes de ambas as coisas. Afinal de contas, ética 
está ligada [    ] ideia de liberdade. Ética é como eu 
decido a minha conduta. E a palavra “decido” é mar-
cante porque sinaliza quais são os critérios e valores 
que eu uso para me conduzir na vida coletiva.

Não existe ética individual. Os séculos XVIII e XIX, com 
a industrialização e depois com a mecanização, são 
calcados na anulação da natureza como o outro. A 
percepção da natureza como o outro começa a ganhar 
forma [    ] partir do século XX. Ela era tida como 
objeto e, portanto, passível de posse. A ideia da eco-
logia é uma questão ética porque passamos [    ] 
tomar a natureza como o outro, não como objeto, 
ideia que vai introduzir uma referência: ética é convi-
vência. A vida, acima de tudo, é condominial.

CORTELLA, S. Educação, convivência e ética - audácia e esperança! 
São Paulo: Cortez, 2018, p. 15-16. [Adaptado]

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto 1.

a. SQUARE A última frase do texto remete à ideia de que a 
vida está ligada à liberdade individual.

b. SQUARE O título do texto contradiz a ideia de formação 
ética e ressalta a ideia de construção da socie-
dade capitalista.

c. SQUARE A ética é um valor moral que orienta fun-
damentalmente a vida particular de cada 
indivíduo, mas que não se reflete na vida em 
sociedade.

d. Check-square Até o século XIX, a natureza era tida como 
objeto passível de posse; a partir do século XX, 
passa a ser vista como o outro, por isso a ecolo-
gia é uma questão ética.

e. SQUARE É a herança genética do ser humano que pode 
levá-lo a ter uma conduta boa ou uma conduta 
má.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ), com base no texto.

( ) A sequência seguinte preenche corretamente 
os espaços do texto, nesta ordem: à • à • a • à • a.

( ) Em “Essa formação pode nos levar […]” 
(1o parágrafo), o pronome pode ser deslocado 
para depois do verbo (pode levar-nos) sem 
desvio da norma culta da língua escrita.

( ) Em “vida como benefício” e “vida como malefí-
cio” (1o parágrafo), as palavras sublinhadas são 
antônimas.

( ) Em “E a palavra “decido” é marcante porque 
sinaliza quais são os critérios e valores que eu 
uso […]” (1o parágrafo), “o pronome “eu” fun-
ciona como sujeito, podendo ser omitido sem 
prejuízo de significado no texto.

( ) As palavras “benefício”, “critérios”, “passível” e 
“referência” seguem a mesma regra de acen-
tuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • V • V
b. SQUARE V • F • V • F • F
c. Check-square F • V • V • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • F • V



Página 4

Município de Bombinhas • Concurso Público • Edital 001/2019

M07 Fiscal de Saneamento

3. Considere as frases abaixo.

1. Todos e todas somos capazes de ambas as 
coisas.

2. […] os critérios e valores que eu uso para me 
conduzir na vida coletiva.

3. Não existe ética individual.
4. Os séculos XVIII e XIX, com a industrialização 

[…], são calcados na anulação da natureza […]
5. Ética é como eu decido a minha conduta.
6. A vida, acima de tudo, é condominial.

Assinale a alternativa que apresenta a análise sintática 
correta dos termos sublinhados, de acordo com a 
ordem acima.

a. SQUARE objeto indireto • adjunto adnominal • objeto 
direto • aposto • sujeito • adjunto adverbial

b. SQUARE objeto indireto • complemento nominal • 
objeto direto • objeto indireto • sujeito •  
predicativo do sujeito

c. SQUARE adjunto adverbial • objeto direto • adjunto 
adnominal • objeto indireto • sujeito • adjunto 
adnominal

d. SQUARE complemento nominal • predicativo do sujeito 
• sujeito • aposto • objeto direto • adjunto 
adnominal

e. Check-square complemento nominal • adjunto adnominal • 
sujeito • adjunto adverbial • objeto direto •  
predicativo do sujeito

Texto 2

Trecho de entrevista da revista ISTOÉ  
com o filósofo Mario Sergio Cortella

Quais são os temas mais recorrentes  
em suas palestras atualmente?
Os temas mais demandados são a ética na convivência 
no âmbito da política pública, mas também no campo 
privado. Em segundo lugar, o campo da gestão do 
conhecimento, das pessoas estarem sempre com a 
necessidade de estar de prontidão para uma formação. 
Como lidar com cenários turbulentos é outro tema 
recorrente. A pessoa precisa ter clareza de que a vida é 
sempre um processo de mudança, de que aquilo que 
muda substitui aquilo que antes vinha. Mas há muita 
coisa que é antiga e que deve ser levada adiante. E 
tem muita coisa que é velha, ultrapassada. Uma socie-
dade que tem uma tecnologia avançada, às vezes, des-
cuida do antigo e fica só em busca de novidades.

É possível falar em ética hoje no Brasil?
Falar sobre ética não é falar sobre alguém. É falar 
sobre nós. Ética são princípios e valores que usamos 
em nossa conduta. No Brasil, nós não temos a falta de 
ética, temos a falta de uma determinada ética. Há uma 
conduta hoje que está faltando.

As pessoas também estão mais  
ansiosas para ler sobre a felicidade?
As pessoas dizem “eu queria muito ser feliz”, “um dia eu 
vou ser feliz” como uma lamentação e não como um 
projeto de vida. Felicidade não é um estado contínuo, 
é um estado eventual. Só se percebe a importância da 
felicidade porque ela se ausenta. A real felicidade está 
na partilha. É por isso que hoje há uma obsessão com 
as redes sociais.

As redes sociais e o mundo virtual  
colaboram para isso em que medida?
O mundo digital é uma ocasião inestimável. Todo 
mundo junto e ninguém perto. A sucessão de imagem, 
o contato o tempo todo leva ao esgotamento. O pra-
zer da água está em ter sede. As redes sociais saturam. 
Não gosto da palavra seguidor, por exemplo. Refere 
aos profetas, algo dogmático.

Disponível em: https://istoe.com.br/mario-sergio-cortella-vivemos-
num-momento-incomodo-que-pode-levar-reinvencao/. Acesso em 
14/ago/2019. [Adaptado]
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5. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto 2.

a. SQUARE Por “Felicidade […] é um estado eventual” 
(3a resposta), entende-se que se trata de um 
estado duradouro.

b. Check-square Na última resposta, Cortella compara indire-
tamente o consumo do mundo digital com a 
ingestão de água: infere-se que o excesso leva 
à saturação e à perda do prazer.

c. SQUARE Na primeira resposta, o filósofo defende a ideia 
de que a vida é um processo permanente de 
mudança, razão pela qual aconselha a busca con-
tínua de renovação e o descarte do que é antigo.

d. SQUARE Infere-se do texto que Cortella não só interage 
continuamente com seus seguidores nas redes 
sociais orientando-os, como acredita que o 
mundo virtual aproxima as pessoas.

e. SQUARE Segundo o filósofo, as redes sociais são fonte 
de felicidade, pois é só na troca de ideias no 
mundo virtual que se encontra a felicidade 
verdadeira.

Noções de Informática 5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo sobre o spool de 
impressão:

1. O spool de impressão requer que o arquivo 
sendo impresso esteja sempre aberto, pois é a 
partir do arquivo que os dados são enviados à 
impressora para impressão.

2. É comumente chamado de fila de impressão.
3. O spool de impressão gerencia a impressão 

enquanto o aplicativo fica livre para executar 
outra tarefa ou inclusive para trabalhar com 
outro(s) documento(s).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ), com base nos textos 1 e 2.

( ) Ambos os textos abordam a questão da ética 
vista como um valor coletivo, associado ao 
comportamento em sociedade.

( ) Em “Ela era tida como objeto e, portanto, 
passível de posse” (texto 1, 2o parágrafo), a 
conjunção sublinhada introduz uma ideia de 
conclusão.

( ) Em “Mas há muita coisa que é antiga e que 
deve ser levada adiante” (texto 2, 1a resposta), 
a conjunção sublinhada introduz um argu-
mento que contrasta com a informação da 
frase precedente no texto.

( ) Em “Felicidade não é um estado contínuo, é 
um estado eventual” (texto 2, 3a resposta), 
a segunda oração é coordenada sindética 
aditiva.

( ) ”Em Só se percebe a importância da felicidade 
porque ela se ausenta” (texto 2, 3a resposta), a 
segunda oração indica uma ressalva em rela-
ção à oração precedente.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • V • V
c. SQUARE V • F • V • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • F • V
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10. Qual o operador de comparação de diferente 
do MS Excel do Office 365 em português? Isto é, qual 
operador do MS Excel retorna verdadeiro quando 
compara dois valores e estes forem diferentes?

a. SQUARE !
b. SQUARE &
c. Check-square <>
d. SQUARE ==
e. SQUARE !=

Matemática Básica 5 questões

11. Um professor decide dividir seus alunos, 20 meni-
nos e 24 meninas em grupos, de forma que cada grupo 
tenha o maior tamanho possível. Ainda, o número de 
meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o 
número de meninos em cada grupo deve ser igual.

Logo, o número total de alunos (meninos e meninas) 
em cada um dos grupos é igual a:

a. SQUARE 4.
b. SQUARE 8.
c. SQUARE 9.
d. SQUARE 10.
e. Check-square 11.

12. Em um aquário, a razão entre peixes grandes e 
peixes pequenos é de 7:18.

Se nesse aquários o número de peixes pequenos 
excede o número de peixes grandes em 132, então 
o número total de peixes (grandes e pequenos) no 
aquário é:

a. SQUARE Mais do que 320.
b. Check-square Mais do que 290 e menos que 320.
c. SQUARE Mais do que 260 e menos que 290.
d. SQUARE Mais do que 230 e menos que 260.
e. SQUARE Menos do que 230.

7. O MS Excel do Office 365 permite a aplicação de 
formatação condicional às planilhas de cálculo. Para 
tanto, o MS Excel permite ao usuário criar regras de 
formatação.

Identifique os itens que representam Estilos válidos do 
MS Excel quando da criação de regras de formatação.

1. Escala Bicolor
2. Barra de dados
3. Moderno
4. Escala Tricolor

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

8. Ao realizar pesquisas na internet, o Google permite 
a busca por frases exatas quando colocadas entre 
aspas duplas. Nesse contexto, o Google trabalha com 
um caractere curinga que permite a busca por uma 
frase mesmo que não se conheça uma ou mais pala-
vras dessa frase.

Qual caractere curinga do Google permite realizar este 
tipo de busca?

a. SQUARE |
b. SQUARE :
c. SQUARE .
d. Check-square *
e. SQUARE %

9. Qual o resultado da fórmula do MS Excel do Office 
365 em português =3*4+2*3 ?

a. SQUARE 0
b. Check-square 18
c. SQUARE 42
d. SQUARE 54
e. SQUARE ERRO
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17. O município de Bombinhas tem como principais 
atividades econômicas:

a. Check-square O turismo, a pesca e a maricultura.
b. SQUARE A indústria moveleira e de celulose.
c. SQUARE A fruticultura, a vitivinicultura e o vestuário.
d. SQUARE A indústria têxtil, moveleira e a de plásticos.
e. SQUARE A construção civil, a indústria têxtil e a de 

celulose.

18. Introdução de substâncias ou energia no meio 
ambiente, com consequências negativas no seu equilí-
brio, causando danos à saúde humana, aos seres vivos 
e aos ecossistemas. 

Estamos nos referindo:

a. SQUARE À toxidade.
b. Check-square À poluição.
c. SQUARE À urbanização.
d. SQUARE À contaminação física.
e. SQUARE Ao aquecimento global.

19. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A economia catarinense é pouco diversificada, 
concentrando a riqueza em apenas algumas 
áreas.

b. SQUARE Pela pouca diversidade de climas e relevos, 
Santa Catarina desenvolve sua economia de 
forma centralizada.

c. SQUARE A região da Grande Florianópolis se destaca 
no cenário econômico estadual pela indústria 
carbonífera.

d. Check-square A economia de Santa Catarina é bastante diver-
sificada e organizada em polos distribuídos por 
diferentes regiões do Estado.

e. SQUARE O turismo ainda não possui significativa rele-
vância como atividade econômica no Estado de 
Santa Catarina.

13. Uma pessoa tem que tomar dois remédios, A e B.  
O remédio A deve ser tomado a cada 3 horas e o 
remédio B, a cada 4 horas.

Se neste instante a pessoa tomou os dois remédios 
simultaneamente, isto voltará a ocorrer em, no mínimo:

a. Check-square 12 horas.
b. SQUARE 10 horas.
c. SQUARE 8 horas.
d. SQUARE 6 horas.
e. SQUARE 4 horas.

14. Em um restaurante 18 garçons atendem 330 pes-
soas a cada 3 dias. Logo, para atender 550 pessoas a 
cada 2 dias, o número necessário de garçons é:

a. SQUARE Maior que 60.
b. SQUARE Maior que 50 e menor que 60.
c. Check-square Maior que 40 e menor que 50.
d. SQUARE Maior que 30 e menor que 40.
e. SQUARE Menor que 30.

15. Dentro de um terreno quadrado é montada uma 
quadra esportiva de 56 m2. A área remanescente do 
terreno após a montagem da quadra é igual a 200 m2.

Logo, o lado do terreno mede:

a. SQUARE 14 metros.
b. SQUARE 15 metros.
c. Check-square 16 metros.
d. SQUARE 18 metros.
e. SQUARE 19 metros.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

16. Os Estados de Mato Grosso, Roraima, Amapá e 
Goiás têm como suas capitais, respectivamente:

a. SQUARE Natal, Aracaju, Recife e Palmas.
b. SQUARE Rio Branco, Vitória, Maceió e Belém.
c. SQUARE Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Recife.
d. SQUARE Palmas, Rio Branco, Belém e Maceió.
e. Check-square Cuiabá, Boa Vista, Macapá e Goiânia.
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23. Considere as seguintes afirmativas em relação à 
rotulagem dos alimentos:

1. Todos os alimentos e bebidas embaladas pre-
cisam ter rotulagem nutricional, excetuando-

-se, nesse caso, bebidas alcoólicas, especiarias, 
águas minerais naturais e as demais águas 
envasadas para consumo humano, vinagres, 
sal, café, erva-mate, chá e outras ervas sem 
adição de outros ingredientes, entre outros.

2. Os alimentos com embalagens cujas superfí-
cies visíveis para rotulagem sejam menores ou 
iguais a 600 cm2 não necessitam apresentar 
a informação nutricional obrigatória, mesmo 
que esses alimentos sejam processados para 
dietas com restrição de nutrientes ou com 
valor energético.

3. A Informação Nutricional obrigatoriamente 
deve apresentar, além da quantidade da 
porção do alimento em gramas ou mililitros, 
o correspondente em medida caseira, uti-
lizando utensílios domésticos como colher, 
xícara, copo, dentre outros.

4. Quando alguns nutrientes estão presentes 
em tão baixas concentrações que estas são 
consideradas quantidades não significativas 
para a alimentação do indivíduo, o fabricante 
de alimentos pode utilizar a Declaração Nutri-
cional Simplificada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. O conjunto de medidas que visa a preservar 
o ambiente com o objetivo de prevenir doenças e 
melhorar as condições de saúde se refere à(ao):

a. SQUARE Vigilância sanitária.
b. SQUARE Vigilância epidemiológica.
c. SQUARE Controle ambiental.
d. SQUARE Saneamento ambiental.
e. Check-square Saneamento básico.

20. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O Uruguai não faz fronteira com o Brasil.
b. SQUARE Apenas o Equador faz fronteira com o Brasil.
c. SQUARE O Chile e o Equador fazem fronteira com o 

Brasil.
d. SQUARE Somente o Chile faz fronteira com o território 

brasileiro.
e. Check-square A grande extensão do território nacional pro-

porciona ao Brasil fronteira com quase todas as 
nações sul-americanas.

Conhecimentos Específicos 10 questões

21. Alimentos “in natura”, processados, semiprepara-
dos ou preparados, que pela sua natureza ou compo-
sição necessitam de condições especiais de tempera-
tura para sua conservação são chamados de:

a. SQUARE Alimentos cozidos.
b. SQUARE Alimentos proteicos.
c. Check-square Alimentos perecíveis.
d. SQUARE Alimentos preparados.
e. SQUARE Alimentos industrializados.

22. Medicamento que contém o mesmo ou os mes-
mos princípios ativos, apresenta a mesma concentra-
ção, forma farmacêutica, via de administração, poso-
logia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao 
medicamento registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em 
características relativas ao tamanho e à forma do pro-
duto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, exci-
pientes e veículo, devendo sempre ser identificado por 
nome comercial ou marca se refere a:

a. Check-square Medicamento Similar.
b. SQUARE Medicamento Genérico.
c. SQUARE Medicamento de Referência.
d. SQUARE Medicamento de Interferência.
e. SQUARE Medicamento Simples.
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29. Considere as seguintes afirmativas em relação ao 
controle de Zoonoses:

1. Uma vez instalado o ciclo de transmissão de 
determinada zoonose em certa área, em que 
uma população animal esteja relacionada, 
deve-se proceder às medidas de controle da 
zoonose incidente para a redução ou a elimi-
nação, quando possível, do número de casos 
humanos da doença, intervindo de forma 
efetiva na interrupção do ciclo de transmissão.

2. Diante de uma zoonose prevalente na área-alvo, 
em que uma população animal esteja relacio-
nada à transmissão dela, devem-se manter, sis-
tematicamente, as medidas de vigilância, ativa 
e passiva, e de prevenção, procedendo às medi-
das de controle para a redução ou eliminação, 
quando possível, do número de casos humanos 
da doença, intervindo de forma efetiva na inter-
rupção do ciclo de transmissão.

3. Constatada a situação real de risco (risco 
iminente) de transmissão de zoonose (de 
relevância para a saúde pública) em uma 
determinada área, relacionado a uma popula-
ção animal alvo, deve-se proceder às medidas 
de controle cabíveis, além da manutenção 
das medidas de vigilância e intensificação das 
medidas de prevenção, ambas adequadas à 
nova realidade epidemiológica. Esse controle 
se caracteriza pelo desenvolvimento de ações 
,atividades e estratégias que visem ao alcance 
da redução ou da eliminação, quando possí-
vel, do risco iminente de transmissão da zoo-
nose para a população humana.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

25. Resíduos sólidos como papel higiênico e guar-
danapos usados, absorventes, papel metalizado são 
considerados:

a. Check-square Rejeitos.
b. SQUARE Perigosos.
c. SQUARE Orgânicos.
d. SQUARE Resíduos comuns.
e. SQUARE Resíduos de saúde.

26. Segundo a Vigilância Sanitária, o transporte de 
alimentos tem que ser feito em condições tais que 
protejam o produto da deterioração ou contaminação, 
para garantia do bem estar dos consumidores.

Os riscos que devem ser controlados no processo de 
produção, substâncias, intensidades, carga horária, 
ritmo e ambiente de trabalho são chamados de:

a. SQUARE Riscos ambientais.
b. SQUARE Riscos Iatrogênicos.
c. Check-square Riscos ocupacionais.
d. SQUARE Riscos Institucionais.
e. SQUARE Riscos emergenciais.

27. A administração de anticorpos a um receptor, 
com o objetivo de fornecer proteção imediata contra 
um agente microbiano, uma substância tóxica ou 
célula é chamada de:

a. SQUARE Imunização ativa.
b. SQUARE Imunização gênica.
c. SQUARE Imunização coletiva.
d. Check-square Imunização passiva.
e. SQUARE Imunização parasitológica.

28. O estudo da frequência e a distribuição dos parâ-
metros de saúde ou de fatores de risco das doenças 
nas populações são chamados de:

a. SQUARE Epidemiologia Analítica.
b. Check-square Epidemiologia Descritiva.
c. SQUARE Epidemiologia Coletiva.
d. SQUARE Epidemiologia Pública.
e. SQUARE Epidemiologia Passiva.
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30. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta 
que corresponde à porção da Terra onde existe vida, é 
chamado:

a. SQUARE Bioma.
b. Check-square Biosfera.
c. SQUARE Ecossistema.
d. SQUARE Comunidade.
e. SQUARE Reserva Biológica.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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