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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  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul 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

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

Amazônia tem recorde de alerta de desmatamento para um mês de fevereiro, aponta Inpe

Em 2022,  foram 199 km²,  os maiores  alertas  já  registrados para  o mês desde o começo da série
histórica. O início do ano também é o pior da série histórica do Inpe. Somando janeiro e fevereiro são
629 km², ultrapassando com folga o registrado em 2020: 470 km² (recorde até então).

Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal em fevereiro foram os maiores já registrados
para o mês desde o começo da série histórica, segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais
(Inpe). Foram 199 km² no mês passado, conforme medições do Sistema de Detecção de Desmatamento
em Tempo Real (Deter).

Fevereiro seguiu a tendência de janeiro. O primeiro mês de ano também teve recorde de alertas
de desmatamento desde 2016, quando começou o monitoramento.

O início do ano também é o pior da série histórica do Inpe. Somando janeiro e fevereiro são 629
km², ultrapassando com folga o registrado em 2020: 470 km² (recorde até então).

"Isso demonstra que o desmatamento na Amazônia está fora de controle. Entre as principais
causas que a gente pode ter para esse aumento contínuo é a falta de uma política ambiental do Governo
Federal, que deixou de investir em ações de fiscalização e controle, e também o Congresso Nacional,
que tem aprovado, ou tentado aprovar, leis que vão abrir ainda mais a floresta pra destruição", disse
Rômulo Batista, porta-voz de Amazônia do Greenpeace Brasil.

O  Deter  produz  sinais  diários  de  alteração  na  cobertura  florestal  para  áreas  maiores  que  3
hectares (0,03 km²) – tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de
degradação florestal (por exploração de madeira, mineração, queimadas e outras).

'Campeões' do desmatamento

Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, e engloba a área de 8 estados (Acre,
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão.

O Mato Grosso foi o estado com maior área sob alerta de desmatamento: 78 km². Em seguida
vieram Pará, com 49 km², Amazonas, com 40 km² e Rondônia, com 23 km².

Roraima registrou 5 km² e Maranhão ficou com 3 km². Acre, Amapá e Tocantins não tiveram
alertas de desmatamento em fevereiro.

(https://g1.globo.com/meio-ambiente/amazonia/noticia/2022/03/11/amazonia-tem-recorde-de-alerta-de-
desmatamento-para-um-mes-de-fevereiro-aponta-inpe.ghtml)

Questão 01
Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o texto:

A) A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro.
B) Amazonas é o terceiro estado com maior área sob alerta de desmatamento.
C) Acre, Amapá e Tocantins não tiveram alertas de desmatamento em fevereiro.
D) Pará foi o estado com maior área sob alerta de desmatamento.

Questão 02
Analise o trecho abaixo:

“(...) tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal
(...)”

A palavra destacada pode ser classificada como:
A) adjetivo
B) advérbio
C) verbo
D) substantivo



Questão 03
No trecho “O Deter produz sinais diários de alteração (...)”, pode-se perceber a presença de:

A) sujeito oculto
B) sujeito indeterminado
C) sujeito simples
D) sujeito composto

Questão 04
Analise o trecho abaixo:

“O primeiro mês de ano também teve recorde de alertas de desmatamento desde 2016 (...)”

A palavra destacada pode ser classificada como:
A) numeral ordinal
B) numeral cardinal
C) numeral multiplicativo
D) numeral fracionário

Questão 05
Assinale a alternativa que substitui corretamente a palavra em destaque:

“O início do ano também é o pior da série histórica do Inpe.”

A) término
B) arremate
C) epílogo
D) começo

Questão 06
Assinale a alternativa que apresenta somente paroxítonas:

A) ciúme – avó – ideia 
B) álbum – alcateia – dócil 
C) alguém – ali – sílaba 
D) córtex – também – sabiá 

Questão 07
 A oração abaixo pode ser classificada como:

“Tirou o bolo do forno agora mesmo, portanto não o pode comer já.”

A) Oração Coordenada Sindética Adversativa
B) Oração Coordenada Sindética Alternativa
C) Oração Coordenada Sindética Conclusiva
D) Oração Coordenada Sindética Explicativa

Questão 08
Assinale a alternativa correta, de acordo com o uso dos porquês:

A) Por que não desiste dessa aventura maluca?
B) Não sei o por quê de tanta confusão.
C) Os caminhos porquê percorremos são perigosos.
D) Não quis ir ao parque porque?

Questão 09
Assinale a opção correta:

A) Nós vai sair com os amigos do colégio.



B) O professor deu muitas atividades para eu fazer.
C) É claro que ele ti ama!
D) Eu não tenho nada haver com isso.

Questão 10
Assinale a alternativa correta, quanto ao uso da crase:

A) Submeteram o amor à provações.
B) Jorge reescreveu uma à uma as páginas do relatório.
C) Juliana pôs-se à falar.
D) Recorreu à irmã.

Matemática

Questão 11

A fração
6a ² b

4a
, na forma simplificada, considerando denominador diferente de zero, será:

a)
3 b
2 a

b)
2a
3b

c)
3ab
2a

d)
3ab

2

Questão 12
É incorreto afirmar que:

a) Paralelogramos são quadriláteros em que os lados opostos são paralelos;
b) Losango é um paralelogramo com quatro ângulos internos retos;
c) Trapézios isósceles são quadriláteros com dois ângulos retos;
d) Quadrado é um paralelogramo com quatro ângulos internos retos e lados congruentes;

Questão 13
Uma televisão custa R$ 900,00 a prazo. Considerando que à vista terá desconto de 20%, é correto 
afirmar que:

a) Se comprada a vista, a televisão custará  R$ 180,00 a menos;
b) Se comprada a prazo, a televisão custará R$ 180,00 a mais;
c) Se comprada a vista, a televisão custará R$ 180,00;
d)Se comprada a prazo, a televisão custará R$ 180,00.

Questão 14
João e Marcos nadaram, respectivamente 2/3 e 2/4. Se a piscina tem 120m, quanto nadou cada um?

a) 80m e 60m;
b) 60m e 80m;
c) 40m e 30m;
d) 30m e 40m.

Questão 15
O perímetro de um quadrado com 5m de lado é:



a) 25m²;
b) 20m²
c) 25m;
d) 20m.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Quem foi o inventor do telefone celular e em quem ano ele surgiu? Assinale a alternativa correta.

A) Steve Cooper, 2000.
B) John Cooper, 1992.
C) Sheldon Cooper,1981.
D) Martin Cooper,1973.

Questão 17
Quais as principais atividades econômicas do Município de Bombinhas? Assinale a alternativa correta.

A) Turismo, aluguéis de temporada, pesca
B) Pesca, turismo e comércio.
C) Turismo, pesca e maricultura.
D) Maricultura, comércio de roupas e pesca.

Questão 18
Assinale a alternativa que contenha as datas dos três feriados municipais de Bombinhas:

A) 03 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
15 de março, Aniversário do Município.
31º de novembro, Dia de Todos os Santos.

B) 02 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
15 de março, Aniversário do Município. 
1º de novembro, Dia de Todos os Santos.

C) 04 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
14 de março, Aniversário do Município. 
14º de novembro, Dia de Todos os Santos.

D) 03 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
14 de março, Aniversário do Município.
1º de novembro, Dia de Todos os Santos.

Questão 19
Em que ano foi implementado a moeda real no Brasil? Assinale a alternativa correta.

A) 1993
B) 1994
C) 1995
D) 1996

Questão 20
Quais são os símbolos oficiais de Bombinhas? Assinale a alternativa correta.

A) O brasão, a bandeira, o hino, o aracuã, a garoupa e a Flamboyant.
B) O brasão, a bandeira, o hino, o pintassilgo, a garoupa e o garapuvu.
C) O brasão, a bandeira, o hino, o aracuã, a tainha e o garapuvu.
D) O brasão, a bandeira, o hino, o aracuã, a garoupa e o garapuvu.



Conhecimentos Específicos

Questão 21
Com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, a saúde foi preceituada como direito  fundamental do
ser  humano  e  o  Estado  como provedor  do  direito.  Nesta  esteira  o  conceito  de  vigilância  sanitária
conforme Lei nº 8.080/1990 artigo 6º, está correto na alternativa:
a) ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde;
b) ações capazes de eliminar totalmente os riscos à saúde decorrentes da circulação de bens;
c) ações capazes de prevenir erros nos serviços de interesse da saúde;
d) ações capazes de eliminar mas não prevenir danos à saúde.

Questão 22
O serviço de inspeção municipal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 182, regulamentada pelo
Decreto Municipal 2099/2015, será composto por:
a) qualquer agente público que desempenhe atividades na Secretaria de Saúde
b) técnico fiscal
c) médico veterinário e auxiliares com capacitação técnica 
d) médico veterinário com capacitação técnica

Questão 23
Figura dentre as atribuições do fiscal de saneamento em conformidade com a Lei Complementar nº
163/2013:
a) auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas
b) realizar diariamente a limpeza de toda a repartição ou Unidade em que exerce sua função
c) embargar, interditar e lacrar sistemas de saneamento e estabelecimentos irregulares
d) conhecer a malha viário e os próprios públicos

Questão 24
No que diz respeito a estocagem de medicamentos, pode-se afirmar:
a)  os  estoques  devem  ser  inventariados  periodicamente  e  qualquer  discrepância  devidamente
esclarecida
b) os estoques devem ser inventariados anualmente ou perto de expirar o prazo de validade 
c) medicamentos com prazo de validade vencido devem ser distribuídos o mais rapidamente possível
d) a estocagem de medicamentos deve receber luz solar direta

Questão 25
Dentre  as  zoonoses monitoradas por  programas nacionais  de vigilância  e  controle  do Ministério  da
Saúde pode-se destacar:
a) leptospirose, doença de Chagas e chikungunya
b) criptococose, dermatite aquosa e bicho de pé
c) resfriado, dermatite aquosa e doença de Chagas
d) zicavirus, dermatite oligonosa e resfriado

Questão 26
No que tange ao conceito de epidemiologia está correto o disposto na alternativa:
a) estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças no indivíduo
b) ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas
c) área da ciência que se preocupa em estudar  as dinâmicas e os processos populacionais  do ser
humano
d) estudo das populações levando em consideração o comportamento social

Questão 27
“Saneamento básico” diz respeito ao conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
serviços, nos quais se incluem: 
a) abastecimento de água potável, manejo de resíduos sólidos;
b) serviços assistenciais e transporte rodoviário
c) serviços de contribuição de iluminação pública e limpeza de logradouros
d) serviços jurídicos e serviços de telefonia



Questão 28
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 cargo público é:
a) pessoa legalmente investida
b) conjunto de atribuições, deferidas a cada categoria profissional
c) é o conjunto de cargos de idêntica natureza denominação e qualificação
d) é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
acometidas ao servidor

Questão 29
Com fundamento na lei Complementar 97/2009, plano de carreira dos servidores públicos municipais, a
carreira dos servidores públicos municipais é associada aos:
a) cargos comissionados de livre nomeação e exoneração
b) cargos de provimento efetivo criados e existentes na forma da legislação em vigor.
c) cargos de contratação temporária
d) agentes políticos e cargos comissionados.

Questão 30
Nos termos do Decreto Municipal nº 2099/2015, o animal abatido, formado das massas musculares e
ossos;  desprovido  da  cabeça,  mocotós,  cauda,  couro,  órgãos  e  vísceras  torácicas  e  abdominais
tecnicamente preparados, constituem:
a) vísceras
b) defunto
c) carcaça
d) putrefação
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