
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 002/2022 

Edital 052/2022 

PROVA OBJETIVA 

VISITADOR SANITÁRIO 

 

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 corre s-
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  

 

14-05-22 Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia um trecho do texto de Irapuan Costa 
Junior para responder às questões de 01 a 05.  

Outro exemplo é a especulação sobre as verda-
deiras razões da chegada de Cabral até ______ costa 
brasileira, algo um tanto inusitado, mesmo para a 
época. O destino de Cabral eram as Índias. Por que 
tanto afastamento para oeste? As explicações de 
Morgado são razoáveis. Os descobrimentos tinham 
duas finalidades, até certo ponto antagônicas , uma 
se sobrepondo ______ outra conforme a cobiça ou a 
religiosidade do monarca português reinante: as es-
peciarias e a evangelização de novos povos. A ordem 
dos Cavaleiros de Cristo, remanescentes dos Templ á-
rios, e de enorme importância em Portugal (eram 
templários o Infante D. Henrique e o próprio Pedro 
Álvares Cabral, entre outros) se preocupava imenso 
com o fim religioso dos descobrimentos, enquanto a 
D. Manuel interessavam as riquezas advindas das 
Índias. Mas Cabral, seguindo a orientação templária e 
de posse de uma rota já conhecida para o Brasil (a 
rota de Duarte Pacheco Pereira, de 1498) teria apo r-
tado aqui não por acaso. Esse prolongamento de vi a-
gem, ______ revelia do soberano português, teria 
ocasionado atrasos e prejuízos. Esse fato, somado a 
outro —  a inimizade que Vasco da Gama, amigo do 
rei, devotava a Cabral —  seria a explicação da indis-
posição de D. Manuel com Cabral,  que não mais r e-
ceberia missões de importância da Coroa Portuguesa. 
E, em que pese o tempo passado e a dificuldade das 
fontes de consul ta, alguns fatos ficam bem aclarados, 
como a morte de Pero Vaz de Caminha, figura tão 
grata aos portugueses, e mais ainda, aos brasileiros.  

(Fonte: www.jornalopcao.com.br)  

01. Segundo o texto, é correto afirmar que  

(A) não existem explicações aceitáveis que just i-
f iquem a presença de Cabral no Brasil.  

(B) Cabral possuía uma rota conhecida para o 
Brasil e não teria aportado aqui por acaso.  

(C) Pedro Álvares Cabral era contrário aos dog-
mas religiosos, recusando-se a integrar à or-
dem dos templários.  

(D) os descobrimentos tinham como único objet i-
vo estabelecer o comércio das especiarias 
com as novas terras.  

02. Em ―Mas Cabral, seguindo a orientação templá-
ria...‖, a conjunção ―mas‖, empregada no trecho, 
apresenta um valor de  

(A) conclusão. 
(B) adversidade. 
(C) alternância.  
(D) concessão. 

03. A palavra ―antagônicas‖ destacada no texto possui 
como sinônimo, dentro do contexto em que foi 
empregada: 

(A) favoráveis. 
(B) amigáveis. 
(C) equivalentes. 
(D) opostas. 

04. Marque a alternativa que completa corretamente e 
na sequência as lacunas deixadas no texto.  

(A) à... à... à...  
(B) a... a... à...  
(C) à... à... a...  
(D) à... a... à...  

05. Em ―... a dificuldade das fontes de consulta, a l-
guns fatos ficam bem aclarados . ..‖, as palavras 
sublinhadas são classificadas respectivamente 
como 

(A) adjetivos. 
(B) advérbios. 
(C) adjetivo e advérbio.  
(D) advérbio e adjetivo.  

MATEMÁTICA 

06. Alice consome no café da manhã 150 ml de leite 
desnatado e 100 g de cereais. Dado que uma ca i-
xa de leite desnatado de um litro custa R$ 3,90 e 
a caixa e cereal de 0,3 kg custa R$ 13,50, o valor 
gasto por Alice em cada café da manhã equivale a 
aproximadamente  

(A) R$ 5,10.  
(B) R$ 4,50.  
(C) R$ 4,20.  
(D) R$ 5,50.  

07. Sabe-se que dois números aparecem como múlt i-
plos de três e também múltiplos de sete. Sabe -se 
ainda que estes números são inferiores a cinquen-
ta. Logo, a soma destes dois números será igual a 

(A) 63. 
(B) 21. 
(C) 42. 
(D) 65. 

08. Maria possui 232 lápis de cor e pretende separá -
los em blocos com 8 lápis e guardá-los em esto-
jos. Entretanto, ela tem apenas 3 estojos que 
comportam apenas sete blocos cada. Marque a a l-
ternativa que apresenta a quantidade de lápis que 
não será guardada em estojos. 

(A) 82. 
(B) 8. 
(C) 64. 
(D) 12. 
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09. Para realizar certa tarefa, um funcionário gastou 
345 minutos, o equivalente em horas a  

(A) 6,45. 
(B) 5,75. 
(C) 3,45. 
(D) 5,30. 

10. Em uma pesquisa eleitoral com 3.260 participan-
tes, constatou-se que, do total, 2/5 era a favor do 
candidato A e 1.131 apoiavam o candidato B. O 
restante dos participantes, que afirmaram votar 
em branco, equivale a  

(A) 825. 
(B) 942. 
(C) 1.220. 
(D) 748. 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

11. Em relação às origens da cidade de Tarumã, é 
correto afi rmar que foi a partir das transações de 
venda de terras e com auxíl io de um engenheiro, 
Dr. Japolussi, que se iniciou a construção de uma 
Vila, que no decorrer do tempo passou a ser de-
nominada 

(A) ―Vila Lex‖.  
(B) ―Vila Japolussi‖.  
(C) ―Vila Tarumã‖.  
(D) ―Rancho da Paz‖.  

12. Marque a alternativa que não  corresponde a uma 
cor presente na bandeira do município de Tarumã. 

(A) Vermelha. 
(B) Branca. 
(C) Laranja.  
(D) Preta. 

13. A emancipação de Tarumã resultou na implanta-
ção da prefeitura no dia 1º de janeiro de  

(A) 1990. 
(B) 1993. 
(C) 1991. 
(D) 1995. 

14. Em novembro de 1961, faleceu o pioneiro de Ta-
rumã, cujo nascimento ocorrera em 25 de maio de 
1880. Marque a alternativa que apresenta o nome 
dessa personalidade.  

(A) Gilberto Lex.  
(B) Franz Labs.  
(C) Arthur Chizzolim.  
(D) Antonio da Silva. 

15. A segunda fase da história de Tarumã é marcada 
pela 

(A) construção de habitações denominadas ―ran-
chos‖.  

(B) presença de Mathiae Lex na Força Pública da 
Província de São Paulo.  

(C) chegada da família Rezende Barbosa e a im-
plantação da Usina Nova América.  

(D) instalação do primeiro estabelecimento co-
mercial: uma padaria.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Das doenças transmissíveis mais comuns na prá-
tica do dia-a-dia de um visitador sanitário, quais 
dessas não são transmissíveis:  

(A) Doença de chagas.  
(B) Influenza. 
(C) Varicela. 
(D) Dengue. 

17. O vetor da dengue é o:  

(A) Triatoma infestans  (Barbeiro).  
(B) Polistes versicolor  (Vespa). 
(C) Aedes aegypti  (mosquito) . 
(D) Coleópteros  (besouro). 

18. Nos últimos dois anos, passamos por uma das 
maiores crises sanitárias que o mundo já viu, t o-
dos sofremos com ela e felizmente estamos ven-
cendo essa ―guerra‖. Em termos epidemiológicos 
nós passamos por um(a):  

(A) Surto. 
(B) Endemia. 
(C) Epidemia. 
(D) Pandemia. 

19. Dois casos de dengue foram notif icados no seu 
território, esses casos, do ponto de vista epidem i-
ológica, são classificados como:  

(A) Endemia. 
(B) Epidemia. 
(C) Surto.  
(D) Pandemia. 

20. Em uma visita sanitária , é importante checar, a l-
guns pontos importantes, exceto:  

(A) Pesquisa e coleta de vetores causadores de 
infecções e infestações. 

(B) Remoção e/ou eliminação de recipientes com 
focos ou focos potenciais de vetores causa-
dores de infecções e infestações. 

(C) Orientação aos cidadãos quanto à prevenção 
e tratamento de doenças transmitidas por ve-
tores.  

(D) Orientar o cidadão a deixar água parada para 
que o visitador possa remover quando visitá -
lo. 
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21. É papel do visitador sanitário, entre outras coisas, 
promover a educação em saúde para a população 
geral. Desse modo, a orientação com a relação ao 
controle da proliferação e disseminação do Aedes 
aegypti é: 

(A) Deixar objetos que possam acumular água 
em local aberto. 

(B) Regar plantas deixando prato com água 
abaixo do vaso. 

(C) Não deixar objetos que acumulam água a céu 
aberto.  

(D) Lavar roupa somente em máquina. 

22. A orientação que deve ser feita pelo visitador 
sanitário, visando o não acúmulo de l ixo e entulho 
na residência e em terrenos baldios próximos, tem 
como objetivo o combate à disseminação de:  

(A) Resfriados. 
(B) Escorpiões. 
(C) Caxumba. 
(D) Leishmaniose. 

23. O visitador sanitário é um agente importante no 
combate e controle de zoonoses. A despeito des-
se termo, seu conceito é:  

(A) Zoonoses são doenças transmitidas pelos 
animais aos seres humanos.  

(B) Zoonoses são doenças transmitidas pelos se-
res humanos aos animais.  

(C) Zoonoses são doenças transmitidas por plan-
tas.  

(D) Zoonoses são doenças transmitidas por obje-
tos contaminados.  

24. A leptospirose é uma doença transmitida pelo:  

(A) Mosquito. 
(B) Rato. 
(C) Gato. 
(D) Coelho.  

25. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo:  

(A) Cachorro.  
(B) Rato. 
(C) Barata.  
(D) Morcego.  

26. A orientação quanto à prevenção de aparecimento 
de roedores nas residências é:  

(A) Acumular l ixo nos quintais .  
(B) Deixar comida parada em casa. 
(C) Manter boa higiene na casa toda. 
(D) Tomar banho todos os dias . 

27. Os testes laboratoriais imunológicos podem forne-
cer informações importantes para o diagnóstico e 
cuidado clínico dos pacientes. Os testes detectam 
a presença de anticorpos contra parasitas, fun-

gos, bactérias ou vírus. Podem também detectar a 
presença dos antígenos desses agentes, indican-
do diretamente a sua presença no hospedeiro. Os 
testes imunológicos podem ainda ser uti l izados 
para a detecção de hormôn ios ou outras substân-
cias químicas. Sabendo disso, a testagem deve 
ser feita para clientes com suspeita de:  

(A) diabetes mell itus tipo II .  
(B) hipertensão arterial .  
(C) COVID-19. 
(D) Alzheimer.  

28. Quando encontrada certa doença, deve ser feita 
uma notif icação junto ao Sistema de Informações 
de Agravos de Notificação (SINAN). A importância 
da notif icação está:  

(A) Em gerar dados epidemiológicos para plane-
jamento de medidas de controle . 

(B) Saber mais sobre a vida do paciente .  
(C) Contabil izar os casos somente . 
(D) Responsabil izar o cliente pelo riso à comun i-

dade. 

29. Em uma visita domicil iar a moradora te pergunta 
onde pode pegar nova receita médica para sua 
mãe que sofre com ―pressão alta‖, você então in-
dica a ela que procure:  

(A) Estratégia de Saúde da Família (ESF) do seu 
território. 

(B) Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 
24h). 

(C) Secretaria municipal de saúde.  
(D) Hospital mais próximo. 

30. Em uma visita de rotina uma mãe diz a você que o 
f i lho pequeno está com ―catapora" e que foi ao 
médico, mas não sabe se o fi lho pode frequentar 
a escola enquanto está doente. Você a orienta a:  

(A) Levar o fi lho a escola normalmente.  
(B) Não levar o fi lho enquanto estiver com sinto-

mas.  
(C) Levar o fi lho a escola após passar repelente 

na pele dele.  
(D) Perguntar a outra pessoa sobre o assunto. 

31. Surgiu um aumento de casos de picada de escor-
pião em seu território. Seu dever é:  

(A) Notificar e participar de ação no combate a 
esses casos e orientar a população.  

(B) Anotar em sua prancheta as reclamações da 
comunidade somente.  

(C) Notificar e não combater essa infestação. 
(D) Não orientar a população.  

32. Em uma capacitação sobre cuidados à saúde do 
escolar, o visitador sanitário deve:  

(A) Não participar , pois extrapola sua função.  
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(B) Participar ativamente e levar os conhecimen-
tos aprendidos para a população geral.  

(C) Participar opcionalmente, se achar necessá-
rio. 

(D) Participar para cumprir horário . 

33. Você atua em território com trabalhadores rurais. 
Certo dia durante as visitas, um trabalhador se 
queixa de queimação nos olhos, coceira, vômitos 
e febre. Ele comenta que está assim após contato 
com um defensivo agrícola usado no trabalho, v o-
cê então:  

(A) O encaminha para a unidade de saúde mais 
próxima. 

(B) Orienta-o a beber bastante água e continua 
suas visitas. 

(C) Encaminha-o para a unidade de saúde mais 
próxima e notif ica acidente de trabalho. 

(D) Orienta a lavar bem as mãos e descansar.  

34. Durante uma visita, uma mãe pergunta a você 
onde pode vacinar sua filha pequena, você então 
indica: 

(A) Hospital, em Assis. 
(B) Santa casa, em Assis . 
(C) Estratégia saúde da família (ESF) do territó-

rio. 
(D) Secretaria Municipal de Saúde.  

35. Você coletou os dados das visitas e precisa pa s-
sá-los para o computador para que possam ser 
lançados, seu superior pede que faça uma plan i-
lha com os dados das visitas, então você usa a 
ferramenta:  

(A) Microsoft Word ou Writer .  
(B) Microsoft Excel ou Calc . 
(C) Microsoft Powerpoint ou Impress .  
(D) Apple Pages. 

36. Quando uma moradora da comunidade lhe quest i-
ona sobre as precauções com os alimentos (ve r-
duras e legumes), sua orientação deve ser:  

(A) Lavar bem os alimentos antes de consumir .  
(B) Não lavar os alimentos, pois os nutrientes 

saem durante a lavagem.  
(C) Não consumir esse tipo de alimento, pois não 

traz benefício à saúde. 
(D) Não consumir esse tipo de alimento, por cau-

sar doenças. 

37. Uma preocupação durante a visita sanitária é s a-
ber se os animais estão vacinados, essa informa-
ção é importante, pois:  

(A) Animais vacinados são mansos.  
(B) Animais vacinados evitam zoonoses .  
(C) Animais vacinados causam zoonoses . 
(D) Animais não devem ser vacinados . 

38. Você recebe denúncia da comunidade que um 
morador está com muitos focos de dengue em sua 
casa, é seu trabalho:  

(A) Visitá-lo, tomar medidas para eliminação dos 
focos e orientá-lo  

(B) Visitá-lo e orientar, apenas. 
(C) Não o visitar.  
(D) Fazer visita e não orientar.  

39. Gatos podem trazer risco a mulheres em gesta-
ção, pois são vetores do Toxoplasma Gondi que 
acarreta problemas para a gestante e o feto, do-
ença chamada: 

(A) Sífi l is.  
(B) HIV. 
(C) Hepatite C. 
(D) Toxoplasmose. 

40. Durante as visitas você passa por algumas cria n-
ças brincando num pequeno lago, próximo ao es-
goto, logo percebe o risco da contaminação das 
crianças pela ―doença do caramujo‖ (esquistos-
somose), de imediato, você:  

(A) Incentiva que as crianças brinquem ali, mas 
só durante o dia.  

(B) Alerta para que as crianças saiam dali e av i-
sa aos pais para que tenham cuidado . 

(C) Age com indiferença e continua suas visitas. 
(D) Orienta as crianças a brincarem no lago ape-

nas sob supervisão de um adulto . 
 



 

 

 


