PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Processo Seletivo Nº 004/2018
Edital Nº 065/2018

PROVA OBJETIVA
Agente de Saneamento

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG

19-08-2018

Manhã

Cargo: Agente de Saneamento

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Instrução: As questões de 01 a 08 têm por base o
texto “O rei dos animais”, de Millôr Fernandes.
Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística, para
verificar se ainda era o Rei das Selvas. Os tempos
tinham mudado muito, as condições do progresso
alterado a psicologia e os métodos de combate das
feras, as relações de respeito entre os animais já não
eram as mesmas, de modo que seria bom indagar.
Não que restasse ao Leão qualquer dúvida quanto à
sua realeza. Mas assegurar -se é uma das constantes
do espírito humano, e, por extensão, do espírito an imal. Ouvir da boca dos outros a consagração do no sso valor, saber o sabido, quando ele nos é favorável,
eis um prazer dos deuses. Assim o Leão encontrou o
Macaco e perguntou: "Hei, você aí, macaco - quem é
o rei dos animais?" O Macaco, surpreendido pelo
rugir indagatório, deu um salto de pavor e, quando
respondeu, já estava no mais alto galho da mais alta
árvore da floresta: "Claro que é você, Leão, claro que
é você!".
Satisfeito, o Leão continuou pela floresta e pe rguntou ao papagaio: "Currupaco, papagaio. Quem é,
segundo seu conceito, o Senhor da Floresta, não é o
Leão?" E como aos papagaios não é dado o dom de
improvisar, mas apenas o de repetir, lá repetiu o p apagaio: "Currupaco... não é o Leão? Não é o Leão?
Currupaco, não é o Leão?".
Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em
busca de novas afirmações de sua personalidade.
Encontrou a coruja e perguntou: "Co ruja, não sou eu
o maioral da mata?" "Sim, és tu", disse a coruja. Mas
disse de sábia, não de crente. E lá se foi o Leão,
mais firme no passo, mais alto de cabeça. Encontrou
o tigre. "Tigre, - disse em voz de estentor -eu sou o
rei da floresta. Certo?" O t igre rugiu, hesitou, tentou
não responder, mas sentiu o barulho do olhar do Leão
fixo em si, e disse, rugindo contrafeito: "Sim". E rugiu
ainda mais mal-humorado e já arrependido, quando o
leão se afastou.
Três quilômetros adiante, numa grande clareira, o
Leão encontrou o elefante. Perguntou: "Elefante,
quem manda na floresta, quem é Rei, Imperador, Pr esidente da República, dono e senhor de árvores e de
seres, dentro da mata?" O elefante pegou -o pela
tromba, deu três voltas com ele pelo ar, atirou -o contra o tronco de uma árvore e desapareceu floresta
adentro. O Leão caiu no chão, tonto e ensanguent ado, levantou-se lambendo uma das patas, e murmurou: "Que diabo, só porque não sabia a resposta não
era preciso ficar tão zangado".
Moral: Cada um tira dos aconte cimentos a conclusão que bem entende.
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(FERNANDES, Millôr. O rei dos animais . Disponível
em:<http://www.hierophant.com.br>. Acesso em 01/08/2018).

01. A partir das informações contidas no texto, é co rreto inferir que o Leão decidiu realizar uma pe squisa, pois
(A)
(B)
(C)
(D)

acreditava que já não tinha mais o mesmo
prestígio entre os habitantes da floresta.
sentia-se injustiçado pelo modo como era tr atado por alguns animais.
necessitava auto afirmar -se a partir da fala
dos outros animais.
considerava-se superior em relação as outras
espécies e convicto de sua realeza.

02. No enredo, os animais são associados a algumas
virtudes que contribuem para a compreensão da
história. Portanto, a Coruja está para a sabedoria
assim como o Elefante está para
(A)
(B)
(C)
(D)

vaidade.
temor.
força.
perspicácia.

03. Mediante a moral da história, é correto inferir que
o Leão
(A)
(B)
(C)
(D)

foi surpreendido, inocentemente, pela reação
do Elefante, mas compreendeu perfeitamente
quem era o rei da floresta.
analisou o ocorrido a partir de seu próprio
ponto de vista, realizando conclusões que o
satisfaziam.
percebeu que não era mais respeitado como
rei dos animais, pois até mesmo um simples
elefante questionava-lhe a autoridade.
não estava de acordo com a opinião do elefante, porque este, agia de forma violenta às
perguntas triviais.

04. Assinale a alternativa que a substituição da palavra em destaque pelo termo entre parênteses não
altera os sentidos construídos no texto.
(A)
(B)
(C)

(D)

O Macaco, surpreendido pelo rugir indagatório, deu um salto de pavor (inquisitivo).
Tigre, - disse em voz de estentor - eu sou o
rei da floresta. Certo? (sussurro).
O tigre rugiu, hesitou, tentou não responder,
mas sentiu o barulho do olhar do Leão fixo
em si, e disse, rugindo contrafeito: "Sim" (a sseverou).
"Sim, és tu", disse a coruja. Mas disse de
sábia, não de crente (herege).

05. Em - Não que restasse ao Leão qualquer dúvida
quanto à sua realeza – o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pelo mesmo motivo que
na frase
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(A)
(B)
(C)
(D)

Devemos voltar à terra de nossos país a fim
de nos reencontrarmos com a verdadeira or igem.
À Lúcia, nada devo. Pena que não posso dizer o mesmo de Ana, a irmã mais velha.
Quanto à vida que levava, sempre dizia que
era aquilo que ele realmente escolheu.
Não há dúvidas de que assistir à novela di ária, naquele televisor gigante, era seu maior
prazer.

06. Na frase – "Currupaco, papagaio. Quem é, segu ndo seu conceito, o Senhor da Floresta, não é o
Leão?" – o emprego das aspas justifica-se pelas
mesmas razões que no trecho:
(A)
(B)
(C)
(D)

O ministro afirmou “não haver mais motivos
para acreditar na persistência da crise ec onômica”.
O texto de Millôr Fernandes, “O rei dos an imais”, apresenta características de uma fábula.
Quando o homem finalmente avistou a amada
ao longe, disse: “Enfim, cheguei em casa”.
Como você é “bonita”. Sempre com as piores
notas de sua turma.

07. Em – Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística,
para verificar se ainda era o Rei das Selvas – a
palavra em destaque exprime o sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)

causa.
consequência.
explicação.
finalidade.

08. Sobre o termo destacado na frase – O elefante
pegou-o pela tromba, deu três voltas com ele pelo
ar, atirou-o contra o tronco de uma árvore –, é
correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

pertence à classe dos pronomes e tem como
referente a palavra Leão.
é um artigo definido que marca um person agem já apresentado na história e conhecido
pelo leitor.
é um pronome referencial anafórico que está
ligado ao seu antecessor, a palavra Tigre.
é uma partícula de reforço que, no contexto
da fábula, demonstra a violência do ato do
elefante.

Matemática
09. Pedro tinha R$ 130,00 na carteira e resolveu
comprar uma camiseta no valor de R$ 65,00. Entretanto, como ele fez o pagamento à vista, g anhou 6% de desconto. Assim, o valor que restou
na carteira de Pedro foi:
(A)
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(B)
(C)
(D)

R$ 66,50.
R$ 68,90.
R$ 67,70.

10. Maria recebeu uma herança no valor de R$
5.000,00 e resolveu aplicar a metade do dinheiro
durante 1 ano a uma taxa de juros simples de 5%
ao mês. O valor do lucro desse investimento é
equivalente a:
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

1.500,00.
2.000,00.
1.000,00.
3.000,00.

11. Em um armazém, todos os produtos são embal ados em pacotes de 400 gramas. Para que uma
pessoa consiga comprar 10 kg de farinha de m ilho, a quantidade de embalagens que ela precis ará adquirir será de:
(A)
(B)
(C)
(D)

21.
25.
23.
24.

12. Em certa área de segurança, três vigias realizam
rondas periódicas que começam e terminam na
entrada do prédio. Para aumentar a eficiência,
cada um deles segue em uma direção e, como
percorrem distâncias distintas, gastam tempos d iferentes: 18, 24 e 36 minutos. Sabendo -se que
eles estavam junto no ponto inicial às 19 horas, é
correto afirmar que os vigias tornarão a se encontrar às
(A)
(B)
(C)
(D)

20h.
20h12.
20h15.
20h17.

13. Ao realizar o fechamento de caixa anual, uma
pequena empresa observou ter lucrado, no primeiro semestre, R$ 48.000,00 e, no terceiro e quarto
trimestres, R$ 16.300,00 e R$ 19.100,00, respe ctivamente. Com base nessas informações, podese considerar que a média de lucro mensal dessa
empresa no período descrito foi de
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

6.950,00.
8.320,00.
5.870,00.
9.190,00.

14. Em uma caixa de texto de tamanho fixo, um usu ário pode compor um texto utilizando 450 caract eres, em fonte 12. A fim de aproveitar mais o esp aço, este usuário reduziu o texto para fonte 10.
Nestas condições, e considerando apenas as i nformações dadas, é correto afirmar que

R$ 65,40.
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(A)
(B)
(C)
(D)

será possível obter um ganho de 15% a mais
de caracteres.
o usuário poderá escrever até 62 palavras de
9 letras, desde que não deixe espaço entre
elas.
o usuário passará a ter disponível 540 cara cteres.
a diferença entre o novo número e o anterior
de caracteres é inferior a 85 caracteres.

15. Pedro possui uma senha de seis dígitos, dividid a
em três números que anotou no caderno a fim de
não a esquecer. Prevenido, registrou -a do seguinte modo:
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(D)

cém-nascida Tarumã certo potencial econ ômico.
seu proprietário também teve participação
importante na fundação de Tarumã e o estabelecimento comercial era uma farmácia.

18. Os nomes Franz Labs, Paulo Hummig, Ilo Malag oli, Antonio da Silva, Otto Herzog e José Machado
(o Machadinho), na história de Tarumã, estão r elacionados
(A)
(B)
(C)
(D)

ao futebol.
à música.
à dança.
ao jornalismo.

19. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu
grande mudança com a compra da Fazenda Nova
América e a transformação desta em Usina. O
responsável por esta compra foi

Embora Pedro tenha sido esperto, um conhecedor
do assunto que lesse essa informação concluiria
que os números são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

18,
28,
55,
66,

24,
67,
45,
84,

36.
85.
80.
30.

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

20. No início da história de Tarumã, os jornais da
época publicados na Capital sempre traziam uma
condição bastante curiosa para a contrataç ão de
trabalhadores para as fazendas. Além da comp etência, o candidato deveria
(A)
(B)
(C)
(D)

Conhecimento de Tarumã
16. “Procurando recuperar o passado da cidade de
Tarumã, deparamos com a formação de uma Vila
que se desenvolveu até transformar -se na cidade
que conhecemos hoje, graças ao empenho e ded icação
de
___________”
(Fonte:
http://www.taruma.sp.leg.br). Assinale a alternat iva que completa corretamente a lacuna deixada
no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

21. O código sanitário do Estado baseia -se, dentre
outros, no seguinte preceito
(A)

Gilberto Lex.
Japolussi Lex.
Valdomiro Lex.
Gilmar Lex.

(B)
(C)

o estabelecimento recebeu o nome de Emp ório da Fortuna.
comercializava produtos agrícolas produzidos
no próprio vilarejo.
somente foi possível ser consolidado graças
a um empresário de outra vila que via na r e-

saber cozinhar.
gostar de dançar.
ser simpático e feliz.
ser bom de bola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(B)
(C)

17. Ainda sob a denominação de vila, em 1.924, na
cidade de Tarumã foi instalado o primeiro estabelecimento comercial. Sobre o tema, é correto
afirmar que
(A)

José Pires.
a família Rezende Barbosa.
Oscar Gozzi.
Adolfo Fischer.

(D)

centralização, preconizada nas Constituições
Federal e Estadual, de acordo com a diretriz
de direção única no âmbito estadual e mun icipal.
participação da sociedade em conferências
de saúde.
privacidade, devendo as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica preservar este direito do cidadão, sem exceções.
participação da sociedade através de cons elhos de educação.

22. Analise as afirmações sobre os objetivos dos
princípios expressos na lei nº10 .083 e assinale a
alternativa correta.
I.

Deve assegurar condições adequadas à saúde, à
educação, à moradia, ao transporte, ao lazer e ao
trabalho.

-4-

Cargo: Agente de Saneamento

II. Deve assegurar condições adequadas de qualid ade na produção, comercialização e consumo de
bens e serviços de interesse à saúde, incluídos
procedimentos, métodos e técnicas que as afetem.
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(C)

III. Deve promover ações visando o controle de doe nças, agravos ou fatores de risco de interesse à
saúde.
IV. Deve assegurar e promover a participação da
comunidade nas ações de saúde.
(A)
(B)
(C)
(D)

(D)

Todos as afirmações estão corretas.
Todos as afirmações estão incorr etas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas III está correta.

23. De acordo com o código sanitário do Estado,
(A)

(B)

(C)

(D)

todo e qualquer sistema de abastecimento de
água, seja público ou privado, individual ou
coletivo, está isento de fiscalização da autoridade sanitária competente .
os projetos de construção, ampliação e r eforma de sistema de abastecimento de água,
sejam públicos ou privados, individuais ou
coletivos, deverão ser elaborados, executados e operados conforme normas técnicas
estabelecidas pela autoridade sanitária competente.
todo e qualquer sistema de esgotamento s anitário público, individual, estará sujeito à
fiscalização da autoridade sanitária comp etente.
todo e qualquer sistema de abastecimento de
água público, individual, está sujeito à fisc alização da autoridade sanitária competente.

24. Os materiais decorrentes de atividades humanas
em sociedade, e que se apresentam nos estados
sólido ou semissólido, como líquidos não pass íveis de tratamento com efluentes, ou ainda os g ases contidos. Segundo a política Nacional de Resíduos Sólidos, essa é a definição de
(A)
(B)
(C)
(D)

Aterro sanitário.
Resíduos perigosos.
Área degradada.
Resíduos sólidos.

25. Assinale a alternativa que apresenta a correta
definição de aterro industrial.
(A)

(B)

a utilização de processos, práticas, mater iais, produtos ou energia que evitem ou min imizem a geração de resíduos na fonte e r eduzam os riscos para a saúde humana e para
o meio ambiente.
área, terreno, local, instalação, edificação ou
benfeitoria que contém quantidades ou co ncentrações de matéria em condições que
causem ou possam causar danos à saúde

humana, ao meio ambiente e a outro bem a
proteger.
técnica de disposição final de resíduos sól idos perigosos ou não perigosos, que utiliza
princípios específicos de engenharia para
seu seguro confinamento, sem causar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança, e
que evita a contaminação de águas superfic iais, pluviais e subterrâneas, e minimiza os
impactos ambientais.
área onde são empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil cla sse A, conforme classificação específica, e
resíduos inertes no solo, visando à reserva
de materiais segregados, de forma a possib ilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura
utilização da área, conforme princípios de
engenharia para confiná-los ao menor volume
possível, sem causar danos à saúde pública
e ao meio ambiente.

Instrução: Analise a charge abaixo e responda às
questões 26 e 27.

26. A charge faz uma crítica ao descarte irregular dos
resíduos sólidos, da categoria
(A)
(B)
(C)
(D)

Resíduos
Resíduos
Resíduos
Resíduos

urbanos.
industriais.
de atividades rurais.
de serviço de saúde.

27. O adequado descarte desse resíduo deve ser,
(A)
(B)
(C)
(D)

in natura, a céu aberto.
no solo, previamente preparado para receb êlo.
queima, a céu aberto.
utilização para alimentação animal.

28. A respeito do decreto nº 54.645, assinale a alternativa correta.
(A)

Entende-se por avaliação de risco a última
etapa do processo de gerenciamento em que
os resíduos sólidos são depositados no solo
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(B)

(C)
(D)

com a finalidade de reduzir sua nocividade à
saúde pública e ao meio ambiente.
Compreende-se como gestão de resíduos sólidos o processo pelo qual são identificados,
avaliados e quantificados os riscos à saúde
humana, ao meio ambiente e a outros bens a
proteger.
Considera-se como instrumentos de planejamento e gestão de resíduos sólidos os Planos de Resíduos Sólidos.
Obriga a participação dos municípios no Pl ano de Resíduos Sólidos.

29. Os responsáveis pela degradação ou contamin ação de áreas em decorrência de suas atividades
econômicas, de acidentes ambientais ou pela di sposição de resíduos sólidos deverão promover
sua recuperação ou remediação, em conformidade
com procedimentos específicos a serem estabel ecidos pela Secretaria do Meio Ambiente, mediante
resolução, no prazo de _________ contado da data de publicação deste decreto. As sinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
(A)
(B)
(C)
(D)

2
3
1
6

(C)
(D)

Prisão, multa e embargo.
Advertência, multa e demolição.
Advertência, multa e prisão.
Demolição, prisão e advertência.

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

(B)
(C)
(D)

Limpar o município por meio de um sistema
de coleta e transporte adequado e tratar o l ixo utilizando tecnologias compatíveis com a
realidade local.
Garantir destino para o lixo, mesmo que a mbientalmente incorreto.
Ter consciência de que todas as ações e
operações envolvidas no gerenciamento estão separadas.
Copiar modelo de gerenciamento apropriado
para o município.

32. Entre as diversas doenças transmitidas por vet ores - malária, dengue, febre amarela, esquisto ssomose, doença de chagas, toxoplasmose, leis hmaniose, leptospirose e hidrofobia – a maior
preocupação no município de Tarumã, é com
(A)
(B)

a febre amarela.
a toxoplasmose.

no aterro sanitário de rejeitos.
na central de embalagens vazias do INPEV.
no aterro de RCC e Olaria Ecológica Comun itária.
na unidade de Triagem de Resíduos Sólidos
de Tarumã.

34. Acerca das definições adotadas pela Portaria CVS
5, de 09 de abril de 2013, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)

(D)

Antissepsia: são substâncias aplicadas à p ele para reduzir o número de agentes da m icrobiota transitória e residente.
Antisséptico: operação destinada à redução
de microrganismos presentes na pele, em n íveis seguros.
Contaminantes: substâncias de origem biol ógica, química ou física, estranhas ao alime nto, que comprometem sua integridade e que
são nocivas à saúde humana.
Alimento: aquele manipulado em serviços de
alimentação, exposto à venda, embalado ou
não.

35. Para evitar a veiculação de doenças aos cons umidores pelos produtos alimentícios, a saúde do
manipulador de alimentos deve ser comprovada
por meio de
(A)
(B)

31. Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos de Tarumã, gerenciar o lixo
de forma integrada significa, entre outros,
(A)

a dengue.
a leishmaniose.

33. Os resíduos sólidos agrícolas da cidade de Tar umã têm tratamento e disposição final

(dois) anos.
(três) meses.
(um) ano.
(seis) meses.

30. Assinale a alternativa que apresenta possíveis
punições às infrações previstas no decreto nº
55.645.
(A)
(B)
(C)
(D)
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(C)
(D)

atestados médicos, exames e laudos labor atoriais originais.
atestados médicos, exames e laudos labor atoriais originais ou suas cópias.
atestado médico original.
atestado médico original e sua cópia.

36. Analise as assertivas sobre higiene e segurança
do trabalho e assinale a alternativa correta.
I.

A empresa deve dispor, em local de fácil acesso,
de equipamentos de proteção individual (EPI),
limpos e em bom estado de con servação, em número suficiente e em tamanhos adequados.

II. Como forma de asseio e estética dos manipulad ores de alimentos: banho mensal; barba e bigode
raspados diariamente; unhas curtas, limpas, sem
esmalte ou base; maquiagem pesada.
III. Os uniformes devem ser bem conservados e limpos, com troca diária e utilização somente nas
dependências internas da empresa.
(A)
(B)
(C)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas I e II estão corretas.
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(D)

Apenas I e III estão corretas.

37. Sobre a higienização das mãos , é correto afirmar
que
(A)

(B)
(C)

(D)

os manipuladores de alimentos devem adotar
procedimentos de antissepsia frequente das
mãos, especialmente antes de usar utensílios
higienizados e de colocar luvas descartáveis.
os funcionários devem higienizar as mãos
apenas ao chegar ao trabalho.
os produtos de higiene com ação antisséptica
não precisam ser aprovados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
para antissepsia de mãos.
as mãos devem ser lavadas com sabonete l íquido cheiroso.

38. A lei orgânica do município de Tarumã estabelece
a política das ações e obras de saneamento bás ico municipal, respeitando, entre outros, o princ ípio de
(A)

(B)
(C)

(D)

criação e desenvolvimento de mecanismos
institucionais e financeiros, destinados a a ssegurar os benefícios de saneamento à totalidade da população.
extinção da orientação técnica para os pr ogramas visando o tratamento de despejos u rbanos e industriais e de resíduos sólidos.
criação e desenvolvimento de mecanismos
institucionais e financeiros, destinados a a ssegurar os benefícios de saneamento parte
da população.
redução da implantação de soluções comuns,
mediante planos regionais de ação integrada.

39. De acordo com a lei orgânica do município de
Tarumã, o Município estabelecerá coleta difere nciada de resíduos industriais, hospitalares, de cl ínicas médicas, odontológicas, farmácias, labor atórios de patologia, núcleos de saúde e outros
estabelecimentos cujos resíduos possam ser po rtadores de agentes patogênicos. Para efetivação
desses serviços, o Executivo,
(A)
(B)
(C)
(D)

deverá cobrar taxas diferenciadas de acordo
com seus custos.
não deverá cobrar taxas diferenciadas de
acordo com seus custos.
poderá cobrar taxas diferenciadas de acordo
com seus custos.
não poderá cobrar taxas diferenciadas de
acordo com seus custos.

40. Segundo o princípio de _______________ , a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder
Público a provisão de serviços e ações que a g aranta. Assinale a alternativa que completa corr etamente a lacuna.
(A)

Integridade.
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(B)
(C)
(D)

Universalidade.
Equidade.
Pluralidade.

41. O Sistema Único de Saúde (SUS) obedece, dent re
outros, ao princípio de
(A)
(B)
(C)
(D)

alienação da comunidade.
direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde.
preservação da dependência das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
assistência à saúde com discriminação e pr ivilégios.

42. Assinale a alternativa em que todas as doenças
sejam parasitoses intestinais .
(A)
(B)
(C)
(D)

Cisticercose, amebíase e apendicite.
Aids, cirrose e amarelão.
Ascaridíase, teníase e oxiuríase.
Botulismo, enfisema e cisticercose.

43. A malária ou maleita é uma doença parasit ária
que causa febre alta, calafrios e sintomas parec idos com a gripe. O parasita transmissor da doe nça, é
(A)
(B)
(C)
(D)

Plasmodium.
Leishmania brasiliensis.
Mycobacterium leprae.
Schistosoma mansoni.

44. Assinale a alternativa que apresenta modo de
evitar parasitoses.
(A)
(B)
(C)
(D)

Lavar as mãos apenas com água antes das
refeições.
Andar descalço.
Brincar na terra ou lama.
Lavar bem os alimentos.

45. Também conhecido como lombriga, fica no inte stino do homem, mas também passa pelo pulmão.
Por isso, em casos mais graves, ocorre a saída de
vermes pela boca ou pelo nariz das pessoas, além
de obstrução do intestino, tendo às vezes até que
operar o intestino para retirar os vermes. A defin ição refere-se
(A)
(B)
(C)
(D)

ao áscaris.
à giárdia.
à amebíase.
à ancilostomíase.

46. Assinale a alternativa em que se recomenda o
adiamento de vacinas.
(A)
(B)

Até um ano após o tratamento com imunod epressores ou com corticosteroides em dose
alta.
Durante a administração de imunoglobulina
ou de sangue e derivados, devido à possibil i-
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(C)
(D)
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dade de que os anticorpos presentes nesses
produtos neutralizem o vírus vacinal.
Durante a evolução de doenças agudas sem
febre graves.
Durante a gravidez, em todas as vacinas.

47. Crianças infectadas pelo vírus HIV e doentes de
aids tem contraindicação para a vacina
(A)
(B)
(C)
(D)

Influenza.
Febre amarela.
Hepatite B.
BCG.

48. No Município de Tarumã, o óleo residual de fritura
(A)
(B)
(C)
(D)

deve ser jogado nos ralos, pois não há coleta.
pode ser trocado por um óleo novo, no projeto “óleo por óleo”.
pode ser descartado junto ao lixo convencional.
deve ser jogado nos quintais.

49. Sobre o Plano de Saneamento Básico de Tarumã,
é correto afirmar que
(A)
(B)

(C)

(D)

o plano foi elaborado em 2010.
os dados relativos aos serviços de abastec imento público e esgotamento sanitário foram
obtidos principalmente por entrevistas a p opulação.
foi elaborado objetivando a universalização
do acesso da população aos serviços públicos e a sua integralidade, ou seja, compr eendendo o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serv iços.
a SABESP foi a responsável pela redação do
plano.

50. A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão de doenças que provocam muitas
mortes diariamente no mundo. A maioria delas de
crianças, principalmente as de classes mais p obres, que morrem desidratadas, vítimas de dia rreia causadas por micróbios. Para evitar doenças
transmitidas pela água, deve-se, entre outros,
(A)
(B)
(C)
(D)

não lavar alimentos que serão consumidos
crus.
ferver e filtrar a água.
desproteger açudes e poços utilizados para o
abastecimento.
lavar verduras com a água do rio.
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