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PROVA - FISCAL DE SANEAMENTO

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Questão 01
Dos termos destacados abaixo, apenas um é objeto indireto:
A) Eu não suportei RECEBER UM NÃO.
B) Ele precisa MESMO DE ALGUÉM!
C) Eles suspeitaram SOZINHOS.
D) Os gatos dialogam À NOITE.

Questão 02
Marque a alternativa na qual a crase foi indevidamente usada: 
A) Vou à casa da Ana estudar Português.
B) Iremos à terra natal amanhã de manhã.
C) Paramos à distância de 10 metros da aglomeração.
D) Calculamos à distância de 10 metros mais ou menos.

Questão 03
“Fiz votos de amor”.  “Votos” não pode ser substituído por [...] pois altera o sentido da frase:  
A) [compromissos]
B) [juramentos]
C) [sufrágios]
D) [ofertórios]

Questão 04
Assinale a resposta que apresenta oração coordenada sindética aditiva:
A) Houve, entretanto, uma festa.
B) A pesquisa estava organizada, logo foi bem elaborada.
C) Ele disse verdades, mas também ouviu.
D) Ora chora, ora ri.

Questão 05
Marque a alternativa cuja oração oferece sujeito simples:
A) As flores do jardim da nossa casa são lindas e cheirosas.
B) Os jardins, as flores, tudo está muito lindo.
C) Estão lindos.
D) Plantaram flores no meu jardim.

Questão 06
Escolha a opção que mostra linguagem denotativa:
A) Pregos de aço são resistentes dos pés à cabeça.
B) O prego gritava a cada martelada.
C) Prego longo para parede espessa.
D) Pregamos tanto que quebramos a cabeça do prego.

Questão 07
Há verbo de ligação na alternativa:
A) Estão na sala.
B) Estão calados.
C) Andaram por aí espalhando amor.
D) Ficaram na memória de muitos!

Questão 08
Somente uma das assertivas contém palavras proparoxítonas:
A) diplomático, líquido, centrífuga
B) músico, cálculo, túnel
C) pórtico, inglês, saúde
D) viúva, ruína, cafeína



Questão 09
Assinale a alternativa que não apresenta erro segundo a norma culta:
A) Fazem dez anos que estamos aguardando a resposta dela.
B) Eles haviam dado a melhor solução. 
C) Houveram vários estudantes interessados.
D) Tinham pessoas educadas na fila.

Questão 10
Escolha a alternativa que apresenta predicado verbal:
A) Permaneci em casa até melhorar.
B) Ando meio agitado ultimamente.
C) Tornei-me professor nestes dias.
D) Virei artista virtual.

Matemática

Questão 11
Um fazendeiro deseja cercar seu terreno retangular, com área  de 1.800 m², com duas voltas de arame.
Sabendo que a frente do terreno é o dobro, comparado a medida da lateral, quantos metros de arame o
fazendeiro deverá usar?
a) 360 m;
b)1.800 m
c) 180 m
d) 360m²

Questão 12
O salário de um vendedor de carros é de uma parte fixa de R$ 1.200,00 mais 5% sobre suas vendas
mensais. Caso ele venda 2 carros durante todo o mês, que custam R$ 55.000,00 cada, qual será seu
salário naquele mês?
A)R$ 6.750,00;
B)R$ 67.000,00;
C)R$ 6.700,00;
D)R$ 3950,00.

Questão 13
Gérard Encausse foi um médico e escritor francês que escreveu diversos livros importantes para sua
área de estudos. Uma editora fictícia pretende realizar uma edição revisada de um de seus livros  e para
isso, realizará um orçamento para ver o custo de produção da obra. A obra em questão, possui 450
páginas  em  preto  e  branco  e  mais  12  páginas  coloridas.  Considerando  as  tabelas  abaixo,  que
demonstram os preços para os dois tamanhos de livros que a editora trabalha, podemos concluir que:

Livro tamanho 14x 21 cm

Tipo Preço

Capa R$1,20 por livro

Impressão preto e branco R$ 0,12 por página

Impressão colorida R$ 0,17 por página

Livro tamanho 16x 23 cm

Tipo Preço

Capa R$1,35 por livro

Impressão preto e branco R$ 0,14 por página

Impressão colorida R$ 0,19 por página



a) Se a editora realizar uma edição revisada da obra, o valor de produção do livro em formato 14x21 cm
será  de  R$  66,63  a  unidade  e  será  mais  barato  que  a  unidade  no  formato  16x23  cm;
b) 500 exemplares da obra no formato 14x21 cm seria de R$ 28.620,00, sendo mais caro que 450
unidades no formato 16x23cm;
c) A editora fictícia gastaria mais de R$ 20.000,00 para produzir 200 exemplares nos dois formatos de
livros que a editora trabalha;
d) O formato 14x21cm  é mais barato, sendo R$ 57,24 o preço de custo da unidade, enquanto o preço
de custo da unidade no formato 16x23 cm será de R$66,36.

Questão 14
Um fornecedor de lápis realiza suas vendas, de acordo com a tabela abaixo. Se uma papelaria fizer um 
pedido de 3 caixas, é incorreto afirmar que:

Tipo Quantidade

Embalagens 5 unidades

Caixa 25 embalagens

a) A papelaria terá 375 lápis para vender;
b) Se a papelaria vender cada unidade a R$1,20, terá um lucro bruto de R$ 450,00;
c) A papelaria terá 75 embalagens de lápis;
d) A papelaria terá 375 embalagens lacradas.

Questão 15
João dorme 8 horas por dia. Quantos segundos ele dorme em duas semanas?
a) 403.200 segundos;
b) 6720 segundos;
c) 4,6 segundos;
d) 28.800 segundos.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
O nome de Santa Catarina aparece, pela primeira vez, no mapa-mundi de:
a) Diego Ribeiro, de 1529.
b) Diogo Santos, de 1589.
c) David Coelho, de 1500.
d) Tarcila Rouff, de 1839.

Questão 17
O  Estado  de  Santa  Catarina  começou  a  ser  realmente  povoado  em  1637,  com  a  chegada  dos
bandeirantes,  que  iniciaram a  ocupação  da  futura  capital,  Nossa  Senhora  do  Desterro,  mais  tarde
nomeada de:
a) Itajaí.
b) Balneário Camboriú.
c) Florianópolis.
d) Porto Alegre.

Questão 18
 “As emissões vão cair em 2020, mas as concentrações seguem aumentando. É  pouco provável que
nós possamos perceber qualquer desaceleração no nível de acúmulo de gases causadores do efeito
estufa.  “A confiança e dependência da ciência para informar as ações do governo e sociedade,  na
solução de uma emergência global, são exatamente as medidas que precisamos para promover planos
que resolvam a próxima crise a ser enfrentada pela humanidade, diz Grahame Madge, porta-voz do Met
Office. A próxima grande crise a ser enfrentada pela humanidade segundo o trecho acima é: Fonte:
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/aquecimento-global-2020-pode-bater-recorde-de-ano-mais-
quente-163997/.

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/aquecimento-global-2020-pode-bater-recorde-de-ano-mais-quente-163997/
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/aquecimento-global-2020-pode-bater-recorde-de-ano-mais-quente-163997/


a) Mudança climática.
b) Crise econômica.
c) Crise da moeda verde.
d) Crise da União Europeia.

Questão 19
Pois é,  apesar da cotação do dólar  em 2020 operar nos maiores valores históricos,  o preço do (a)
______________ em dólar em novembro( 2020) foi o maior desde o ano de 2013. A opção que completa
a lacuna corretamente em relação ao mercado de  commodities agrícolas é:
Fonte:https://www.farmnews.com.br/mercado/commodities-agricolas-11/.

a) Soja.
b) Amêndoas rochas.
c) batata.
d) Milho.

Questão 20
obre a cultura e a história de Santa Catarina, há conjuntos históricos que representam outras etnias
europeias que também participaram, em menor escala, da colonização do Estado. A cidade de Treze
Tílias, no Meio-Oeste, foi fundada por imigrantes austríacos vindos da região do Tirol e parece uma vila
típica  saída  dos  Alpes.  Outros  dois  grupos  étnicos  com  contribuições  arquitetônicas  que  merecem
destaque  são  os:   Fonte:  https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura#:~:text=Os%20casar%C3%B5es
%20portugueses%20do%20Litoral,que%20escolheram%20Santa%20Catarina%20para.

a) Poloneses e os ucranianos.
b) Chineses e Italianos.
c) Americanos e Franceses.
d) Americanos e Indianos.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A categoria  de  fiscal  de  saneamento  teve  suas  atribuições  conferidas  pela  Lei  Complementar  nº
163/2013, dentre as atribuições que figuram na supramencionada Lei, está correto a alternativa:
a) processar a documentação exigida para o atendimento
b) proceder ao controle de prazos das notificações emitidas, tomando as providências cabíveis;
c) conhecer a malha viária local
d) zelar pela higiene e conservação de alimentos, materiais e equipamentos de cozinha

Questão 22
De acordo com a Lei Complementar 07/2002, estatuto do servidor público do Município de Bombinhas,
que institui o regime jurídico único, o conceito de recondução está correto na alternativa:
a) é a situação jurídica de servidor estável em virtude da extinção do cargo.
b)  é  a  reinvestidura  do  servidor  estável  no  cargo  anteriormente  ocupado,  quando  invalidada  sua
demissão por decisão administrativa ou judicial.
c) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio
probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante;
d) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

Questão 23
A alteração de carga horária é o direito dos servidores estáveis, aumentar ou reduzir sua carga horária
de acordo com as necessidades do serviço público, com base na Lei Complementar 97/2009 é correto
afirmar:
a) que o aumento da carga horária dar-se-á através de concurso público de provas e títulos;
b) que o aumento de carga horária dar-se-á através de edital de vagas existentes;
c) que o aumento de carga horária dar-se-á através de lei de nomeação;
d) que o aumento de carga horária dar-se-á através de processo seletivo de títulos.

https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura#:~:text=Os%20casar%C3%B5es%20portugueses%20do%20Litoral,que%20escolheram%20Santa%20Catarina%20para
https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura#:~:text=Os%20casar%C3%B5es%20portugueses%20do%20Litoral,que%20escolheram%20Santa%20Catarina%20para
https://www.farmnews.com.br/mercado/commodities-agricolas-11/


Questão 24
A legislação brasileira não admite nem publicidade enganosa, nem publicidade abusiva. É proibido, por
exemplo, induzir o consumidor a erro, veicular informação
falsa ou omitir  informação relevante sobre o medicamento ou ainda provocar situações que levem o
cidadão a se comportar de forma prejudicial à sua saúde ou à sua segurança. A empresa farmacêutica
que desrespeitar essa lei estará cometendo uma infração:

a) administrativa
b) penal
c) jurídica 
d) administrativa e penal 

Questão 25
Nos  termos  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  182,  que  institui  o  selo  de  inspeção  municipal
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2099, de 04.09.2015, o serviço de inspeção municipal deverá
ser exercido por profissional

a) fiscal de saneamento
b) técnico de saneamento
c) médico veterinário
d) qualquer agente público

Questão 26
O vocábulo zoonoses, criado por  Rudolf Virchow, no século XIX, e podem ser classificadas de acordo
com seu agente etiológico. Assim, o conceito de zoonoses está correto na afirmativa:

a) todas as enfermidades e infecções em que se pode existir na relação animal-homem e vice-versa
b) as doenças transmitidas pelo ar para os animais 
c) doenças transmitidas pela poluição para o homem
d) doenças transmitidas pela água para os animais e para o homem

Questão 27
A Vigilância Sanitária (VISA) é responsável por promover e proteger a saúde e prevenir a doença por
meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. O poder de polícia executado nas fiscalizações,
aplicação  de  intimação  e  infração,  interdição  de  estabelecimentos,  apreensão  de  produtos  e
equipamentos, refere-se à:

a) educação
b) orientação
c) fiscalização 
d) missão

Questão 28
O  termo  “saneamento  básico”  diz  respeito  ao  conjunto  de  serviços,  infraestruturas  e  instalações
operacionais de serviços, nos quais se incluem corretamente o disposto na alternativa:

a) abastecimento de água potável, manejo de resíduos sólidos;
b) transporte rodoviário, iluminação pública
c) drenagem de águas pluviais, iluminação pública
d) limpeza urbana, serviços de telefonia

Questão 29
A intervenção do homem sobre o meio natural tem como consequência a poluição, cuja poluição sonora
é espécie. O nível de poluição sonora pode ser aferido através de um aparelho denominado:

a) hidrômetro
b) decibelímetro 
c) oxímetro
d) heliômetro



Questão 30
Dentre  os  organismos  responsáveis  por  causar  doenças  no  ser  humano  através  da  ingestão  de
alimentos figura; 
a) salmonella e Staphylococcus aureus
b) Trypanosoma Cruzi e Schistosoma
c) Borrelia burgdorferi e SARS-CoV-2
d) vírus A (VHA) e Trypanosoma Cruzi


