
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2022 

Edital 051/2022 

PROVA OBJETIVA 

AGENTE DE SANEAMENTO 

 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 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 corres-
pondente 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  

 

15-05-22 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia a fábula Os membros e o estômago  
para responder às questões de 01 a 04.  

As mãos e os pés revoltaram-se um dia. Traba-
lhamos tanto, estamos em contínuo l idar e tudo é em 
proveito do estômago, que aí fica folgado, empregan-
do em vantagem sua quanto adquirimos. Não estamos 
mais por isso, queremos folgar, e viva o estômago 
como puder. Admoestações, rogos, instâncias, nada 
valeu. O estômago ficou em jejum; mas para logo 
todo o corpo caiu em debil idade; braços, pernas, pés 
e mãos foram dos primeiros a sentir um entorpeci-
mento, uma languidez  que os assustou; compreende-
ram que iam morrendo; voltaram pois ao seu antigo 
ofício, e dentro em pouco, graças ao condescendente 
estômago, se acharam restituídos à antiga robustez.  

(Fonte: ROCHA, Jus t iniano José da. Fábulas .  Imi tadas de Eso-
po e La Fontaine)  

01. Segundo o texto,  

(A) o estômago, diante da atitude dos outros 
membros do corpo, não realizou nenhuma ob-
jeção, conformando-se com a nova divisão do 
trabalho.  

(B) mãos e pés, apesar de saberem quais seriam 
as consequências de suas ações, decidiram 
não mais alimentar o estômago. 

(C) a revolta das mãos e pés contra o estômago 
culminou no desfalecimento do corpo inteiro.  

(D) mesmo após mãos e pés voltarem ao antigo 
ofício, eles demoraram um longo tempo para 
se recuperarem da fraqueza adquirida duran-
te a greve.  

02. Com base no contexto geral da fábula, marque a 
alternativa que apresenta uma moral (ensinamen-
to) a parti r da narrativa dada.  

(A) Cada um exerce funções especiais, mais su-
bidas, mais humildes, porém todas indispen-
sáveis para a prosperidade e até para a exis-
tência de todos.  

(B) Os que prometem mundos e fundos espan-
tam-nos a final com o nada que dão de si.  

(C) Não acredites de leve na generosidade de 
quem mostra querer obsequiar-te, e nunca, 
por consideração alguma, atraiçoes  aos que 
em ti houverem confiado.  

(D) Por mais razão que tenhas,  foge de deman-
das; ao rico contra o pobre nunca falta apoio 
de testemunhas capazes de tudo.  

03. A palavra destacada no texto, no contexto em que 
foi empregada, tem como antônimo:  

(A) prostração.  
(B) desânimo. 
(C) abatimento.  

(D) vigor. 

04. Em “... voltaram pois ao seu antigo  ofíc io...”, a 
palavra sublinhada pode ser classificada gramati-
calmente como 

(A) substantivo. 
(B) adjetivo. 
(C) advérbio.  
(D) verbo. 

05. Marque a alternativa correta quanto ao emprego 
do acento indicativo de crase.  

(A) O convite deve ser entregue à senhora pes-
soalmente. 

(B) Após a sessão de cinema, voltamos à pé pa-
ra casa. 

(C) Na manhã de domingo, passeamos à cavalo.  
(D) O homem dirigiu à V.Sa. com muita educa-

ção. 

MATEMÁTICA 

06. Na produção de concreto, um construtor uti l iza um 
traço de uma medida de cimento, duas medidas 
de areia, três medidas de bri ta e uma medida de 
água. Sabendo-se que uma lata de 10 l i tros, equi-
valente a 0,01 m3, será uti l izada para a medição e 
que se pretende obter 0,28 m 3 de concreto, a 
quantidade de latas de areia será igual a  

(A) 08. 
(B) 16. 
(C) 12. 
(D) 15. 

07. Mariana comprou os seguintes materiais escola-
res: 

Material  Valor 

Lápis R$ 6,96 

Borracha R$ 2,90 

Jogo de Canetinhas  R$ 19,90 

Caderno brochura R$ 3,37 

Régua R$ 3,30 

Apontador R$ 5,23 

Estojo R$ 11,90 

Total * * * * *  

O valor total gasto por Mariana foi de  

(A) R$ 49,95.  
(B) R$ 55,86.  
(C) R$ 53,56. 
(D) R$ 51,30.  

08. Joana realizará três aplicações financeiras em 
produtos distintos.  Do total, será investido 1/8 no 
produto A e 1/4 no produto B. Assim, a fração que 
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representa o valor a ser aplicado no investimento 
C será igual a  

(A) 5/8. 
(B) 3/8. 
(C) 3/4. 
(D) 5/4. 

09. Um veículo percorreu, sem paradas, uma distân-
cia de 23 km em 15 minutos. Dado que a veloci-
dade média é determinada pela distância dividida 
pelo tempo, a velocidade em Km/h deste veículo 
foi de 

(A) 153. 
(B) 92. 
(C) 86. 
(D) 120. 

10. Lúcia vende coxinhas em bandejas com seis uni-
dades. Em um dia de trabalho, ela produziu 792 
coxinhas. Marque a alternativa que apresenta a 
quantidade de bandejas necessária para a produ-
ção de Lúcia naquele dia.  

(A) 142. 
(B) 122. 
(C) 172. 
(D) 132. 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

11. No início da história de Tarumã, a então “Vila Lex” 
comportava três ruas principais. Marque a alterna-
tiva que apresenta o nome de uma rua que não  
fazia parte dessa formação.  

(A) Belizária.  
(B) do Ouvidor. 
(C) do Comércio.  
(D) da Paz. 

12. Segundo os dados históricos de Tarumã, o primei-
ro estabelecimento comercial, instalado em 1924, 
era de propriedade de 

(A) Silas Orvellas. 
(B) Adolfo Fischer.  
(C) D. Adélia.  
(D) Gilberto Lex.  

13. Com a chegada da família Rezende Barbosa, a 
história de Tarumã sofreu grande transformação. 
Assim, a principal cultura na região passou a ser  

(A) a cana-de-açúcar. 
(B) o café. 
(C) o milho. 
(D) a beterraba.  

14. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um ponto turístico que não perten-
ce ao município de Tarumã.  

(A) Parque das Acácias.  
(B) CIEC. 
(C) Fonte dos Sonhos.  
(D) Sítio Esmeralda.  

15. “O brasão do município de Tarumã é formado por 
um escudo ibérico ___________ com uma cruz de 
___________, de prata, carregada de duas fle-
chas ___________”. Completa corretamente e na 
sequência as lacunas deixadas no texto:  

(A) branco... Caravaca... vermelhas.  
(B) prata... São Damião... brancas.  
(C) vermelho... Santo André... pretas  
(D) cinza... São Paulo... pratas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implementa-
do nos anos 90, por meio:  

(A) Da Lei 8.080 de 1990. 
(B) Da Lei 8.142 de 1990. 
(C) Do decreto 1.132 de 1994 . 
(D) Da Portaria 1.882 de 1997.  

17. A ideia de saúde para todos surge a partir da 
constituição de 1998 em seu artigo 196, que dis-
põe:  

(A) A saúde é  dever de todos e direito do Esta-
do, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

(B) A redução é  direito de parte dos cidadãos e 
dever do Estado, garantido mediante políti-
cas sociais e econômicas que visem à redu-
ção do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) A saúde é direito de todos e dever dos mais 
ricos, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de  
doença e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

18. O SUS possui princípios sob os quais se guia e 
diretrizes que dão as ferramentas para tal.  Das 
afirmativas a baixo, qual não se caracter iza como 
um princípio doutrinário:  
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(A) Universalidade. 
(B) Integralidade. 
(C) Honestidade. 
(D) Equidade. 

19. A lei 8.142 de 1990, complementa a lei que im-
plementa o SUS, adicionando, entre outras coi-
sas: 

(A) a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e  sobre as 
transferências intergovernamentais de recur-
sos financeiros na área da saúde. 

(B) A criação do SUS como política pública, com 
seus princípios e diretrizes . 

(C) A regulamentação das santas casas de mise-
ricórdia.  

(D) A regulamentação sobre a assistência social . 

20. A Lei Municipal n° 005/2019 de 06 de fevereiro de 
2019 dentre outras coisas, institui a Taxa de Vigi-
lância Sanitária consistente à inspeção sanitária 
para a concessão de l icença de funcionamento, 
estabelecendo taxa fixada a percentuais sobre a 
tabela de taxas do governo do estado de São 
Paulo.  

I. 00% (zero por cento) ao microempreendedor indi-
vidual — MEI.  

II. 10% (dez por cento) às Microempresa — ME. 

III. 20% (vinte por cento) às Empresas de Pequeno 
Porte —  EPP. 

IV. 100% (cem por cento) aos demais contribuintes .  

Assinale as afirmativas verdadeiras . 

(A) Todas as afirmativas. 
(B) I, II e II I, apenas. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 

21. A lei municipal 101 de 1994, dispõe sobre Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais 
das Autarquias e das Fundações Municipais. Ten-
do-a como base, funcionário público é:  

(A) pessoa i legalmente investida em cargo públi -
co de provimento comissionado. 

(B) pessoa legalmente investida em cargo priva-
do de provimento efetivo. 

(C) pessoa legalmente investida em cargo públi-
co de provimento provisório, apenas. 

(D) pessoa legalmente investida em cargo públi-
co de provimento efetivo ou em comissão . 

22. Segundo a lei municipal 101 de 1994, em seu 
capítulo II, estabelece que os cargos públicos são 
isolados ou de carreira. Sabendo disso, “cargo de 
carreira” são:  

(A) sempre de provimento efetivo ou comissão . 

(B) sempre de provimento efetivo . 
(C) as vezes são de provimento efetivo . 
(D) nunca são de provimentos efetivos . 

23. Os cargos públicos são providos por alguns mei-
os, dentre eles, o que se aplica no caso de apro-
vação em concurso é:  

(A) reintegração. 
(B) promoção. 
(C) aproveitamento. 
(D) nomeação. 

24. Caso aprovado em concurso e admitido ao cargo , 
existe um período de três anos no qual serão ava-
liados vários acerca da sua carreira profissional,  
esse período é chamado 

(A) Período de experiência. 
(B) Período de latência. 
(C) Estágio de experiência. 
(D) Estágio probatório.  

25. Caso aprovado em concurso, o servidor estável só 
perderá o cargo:  

I. em virtude de sentença judicial transitada em jul-
gado. 

II. mediante processo administrativo em que l he seja 
assegurada ampla defesa.  

III. mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma estabelecida na Lei, asse-
gurada ampla defesa.  

IV. Por má conduta cidadã. 

Assinale a alternativa incorreta .  

(A) III.  
(B) II. 
(C) IV. 
(D) I. 

26. O Decreto Nº 12.342, de 1978,  que dispõe sobre 
normas de promoção, preservação e recuperação 
da saúde, no campo de competência da secretaria 
de Estado da Saúde. Em seu terceiro título esta-
belece normas específicas das edificações, o arti -
go nº 59, dispõe que: 

(A) Toda habitação deverá dispor de pelo menos 
dois dormitórios, duas cozinhas, uma instala-
ção sanitária e uma área de serviço. 

(B) Toda habitação deverá dispor de pelo menos 
um dormitório, uma cozinha, uma instalação 
sanitária e uma área de serviço. 

(C) Toda habitação deverá dispor de pelo menos 
três dormitórios, duas cozinhas, t rês instala-
ções sanitárias e uma área de serviço. 

(D) Toda habitação deverá dispor de pelo menos  
um dormitório, três cozinhas, uma instalação 
sanitária e duas áreas de serviço.  
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27. Você, como agente de saneamento faz uma visita 
a um restaurante local e nota que os  funcionários 
que manuseiam os alimentos não estão usando 
todos os equipamentos necessários para o traba-
lho. Imediatamente você  

(A) questiona, informa sobre o modo correto e 
aplica medidas necessárias como notif icação . 

(B) repreende o comerciante, aciona a pol ícia e 
fecha o local permanentemente.  

(C) nada faz, pois não acha relevante .  
(D) repreende o comerciante e cobra uma quan-

tia em dinheiro para não denunciá -lo. 

28. O Decreto Nº 12.342, de 1978, em seu Artigo  453 
prevê:  Todo estabelecimento ou local destinados  
à produção, fabrico, preparo, beneficiamento, ma-
nipulação acondicionamento, armazenamento,  de-
pósito ou venda de alimentos deverá possuir:  

(A) Alvará de funcionamento e caderneta de con-
trole sanitário.  

(B) Alvará de funcionamento, apenas . 
(C) Caderneta de controle sanitário, apenas. 
(D) Nenhuma das anteriores. 

29. Durante uma visita, você se depara em um esta-
belecimento com muitos focos de dengue, sua 
orientação deve ser:  

(A) Varrer bem o estabelecimento.  
(B) Se vacinar.  
(C) Retirar objetos que acumulem água de áreas 

abertas. 
(D) Nenhuma das anteriores. 

30. Você entra em um estabelecimento o qual vai 
visitar e se depara com clientes e funcionários 
sem o uso de máscara, esta conduta é:  

(A) Proibida, pois passamos por uma pandemia .  
(B) Permitida, pois no estado de São Paulo, o 

uso de máscaras em locais fechados é opta-
tivo. 

(C) Proibida, pois o risco de contrair dengue au-
menta. 

(D) Permitida, desde que todos estejam vacina-
dos. 

31. A vacinação é parte importante de checagem, e 
merece atenção. Quando há um aumento de casos 
de febre amarela em sua região, qual das vacinas 
da infância é importante checar  

(A) Varicela.  
(B) HPV. 
(C) COVID. 
(D) Febre amarela. 

32. A lei que implementa o SUS estabelece diretrizes, 
dentre elas:  

I. preservação da autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade física e moral .  

II. igualdade da assistência à saúde, sem preconcei-
tos ou privi légios de qualquer espécie . 

III. direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

IV. divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e a sua uti l ização pelo 
usuário. 

Assinale a afirmativa correta  

(A) Todas estão corretas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 

33. Segundo o Decreto Nº 12.342, de 1978 em haven-
do suspeita de epidemia em uma localidade, a au-
toridade sanitária local deverá imediatamente:  

I. confirmar os casos clinicamente e por meio de 
provas laboratoriais.  

II. verificar se a incidência atual da  moléstia é signi-
ficativamente maior que a habitual.  

III. Deixar de comunicar a ocorrência ao seu chefe 
imediato. 

IV. adotar as primeiras medidas de profi laxia indica-
das. 

Assinale as afirmativas corretas  

(A) Todas estão corretas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 

34. Durante as suas visitas, passa por uma área com 
um terreno repleto de entulho, isso pode ser um 
risco à comunidade por ser local de aparecimento 
de: 

(A) Cachorros. 
(B) Coelhos. 
(C) Escorpiões. 
(D) Gatos. 

35. Um cidadão lhe pergunta durante uma visita sobre 
se deve tomar a vacina contra a COVID-19, dis-
ponibil izada pelo governo. Você como agente de 
saneamento o orienta:  

(A) A tomar a vacina, pois é comprovadamente 
segura. 

(B) Não tomar a vacina, pois há uma conspiração 
governamental por trás de sua criação. 

(C) A tomar a vacina, apenas se apresentar sin-
tomas da doença. 
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(D) Não tomar a vacina, pois tem alto risco de 
mortalidade. 

36. Um cidadão que deseja tomar a vacina antitetâni-
ca, pois já deu o prazo da dose lhe pergunta 
quanto custa para se vacinar, você de imediato 
responde: 

(A) O valor varia, dependendo da clínica. 
(B) O valor é alto, pois o SUS não fornece essa 

vacina. 
(C) É gratui ta, através do SUS e pode ser toma-

da na unidade básica mais próxima.  
(D) É gratuita, através do SUS, mas só  está dis-

ponível na capital do estado. 

37. Você nota que houve alguns casos de intoxicação 
alimentar, que coincidem com o fato das pessoas 
afetadas, terem ido ao mesmo restaurante. Seu 
trabalho é:  

(A) Investigar o estabelecimento a procura de 
possíveis agentes causadores.  

(B) Ignorar,  pois pode ter sido por outra causa 
não relacionada. 

(C) Ignorar, pois é amigo pessoal do dono do es-
tabelecimento suspeito . 

(D) Nenhuma das anteriores. 

38. Segundo o Decreto Nº 12.342, de 1978, a ação da  
vigilância epidemiológica compreende as informa-
ções, investigações e levantamentos necessários 
à programação e avaliação das medidas de con-
troles de doenças e de situações de agravos à 
saúde. Compete a secretaria de Estado da Saúde 
definir a organização e as atribuições dos servi-
ços incumbidos da ação de Vigilância Epidemioló-
gica. A ação de Vigilância Epidemiológica será 
efetuada: 

(A) pelos órgãos de saúde, públicos e privados, 
devidamente habil i tados para tal f im.  

(B) pelos órgãos de saúde, públicos,  quaisquer.  
(C) pelos órgãos de saúde públicos, devidamente 

habil i tados para tal f im.  
(D) pelos órgãos de saúde, privados apenas, de-

vidamente habil i tados para tal f im.  

39. Você nota uma infestação de roedores em deter-
minado território, deve adotar os procedimentos 
gerais para controle, estabelecidos em lei, sã o 
eles: 

I. levantamento do problema. 

II. atividades educativas e de divulgação . 

III. atividades de controle. 

Estão corretas as afirmativas  

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e II I.  

40. Cabe aos profissionais das equipes de Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, investidos das suas 
funções fiscalizadoras, serão competentes para 
fazer cumprir as leis e regulamentos sanitário, da 
forma 

(A) Despachando mandados, autos de infração e 
de imposição de penalidades. 

(B) Expedindo termos, autos de infração e de 
cumprimento de penalidades. 

(C) Cobrança de valores, autos de infração e de 
imposição de penalidades. 

(D) Negociação de termos, autos de infração e 
mandados de busca. 

 



 

 

 


