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CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: _____________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de desclassificação 

do Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta; 

b) Uso de máquina calculadora; 

c) Aparelho de comunicação, salvo os disponibilizados e autorizados pela Comissão do Concurso; 

d) Fumar nos locais de prova; 

e) Comunicação entre candidatos, permitida apenas com os fiscais; 

f) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

g) Utilizar de qualquer recurso fraudulento; 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 alternativas (a, 
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b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta. Cada grupo de nível de Ensino terá o número 

de questões diferentes, conforme tabelas abaixo: 

Grupo I – Ensino Superior e Ensino Médio Completo (40 quarenta questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 10 (dez) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

 

Grupo II – Ensino Fundamental Completo (34 trinta e quatro questões):  

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 20 (vinte) 

Língua Portuguesa 09 (nove) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

 

 Grupo III – Alfabetizado (16 dezesseis questões): 

CONTEÚDO Nº QUESTÕES 

Conhecimentos Específicos relacionados ao cargo/função 10 (dez) 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o grupo de ensino informado acima; 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas.  

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato;  

 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

CONHECIMENTOS ESPECÍCOS 

1. De acordo com a Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre vigilância sanitária a que 

ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 

saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Os saneantes domissanitários são substâncias ou 

preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo: 

a) Inseticidas, raticidas, desinfetantes e detergentes;  

b) Inseticidas, agrotóxicos, desinfetantes e detergentes;  

c) Agrotóxicos, desinfetantes e detergentes;  

d) Inseticidas e agrotóxicos;  

 

2. De acordo com Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 entende-se por vigilância sanitária um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 

de interesse da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;  

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde; 

III - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

IV - a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; 

Qual afirmativa está correta? 

a) I e II;  

b) I e II;  

c) II e III;  

d) I, II, III e IV; 

 

3. De acordo com Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 entende-se por Vigilância Epidemiológica: 

a) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos; 

b) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho; 

c) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde; 

d) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS);  

 

4. De acordo com a Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e 

a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, qual alternativa abaixo 

esta CORRETA: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
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a) É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas 

características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo 

a proteção da saúde e do meio ambiente. 

b) Os resíduos no estado líquido devem ser encaminhados para disposição final em aterros 

controlados. 

c) Os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde 

municipal não devem atender às exigências legais e às normas da ABNT (Associação Brasileira 

Normas Técnicas). 

d) Os rejeitos radioativos devem ser encaminhados ao aterro sanitário e/ou devem ser mantidos e 

armazenados pelo órgão de saúde competente por no mínimo 5 anos; 

 

5. De acordo com a Lei Complementar nª 217 de 16 de maio de 2013 - Dispõe sobre o código de 

postura do município de Lindóia do Sul e dá outras providências, o serviço de limpeza de passeios e 

sarjetas fronteiriços das propriedades ou estabelecimentos devem ser executados pelos: 

a) Os moradores, proprietários, comerciantes e prestadores de serviços;  

b) Os moradores, proprietários, comerciantes, prestadores de serviços e Prefeitura Municipal; 

c) Prefeitura Municipal e prestadores de serviços; 

d) Prefeitura Municipal; 

 

6. Sobre Lei Complementar nª 217 de 16 de maio de 2013 - Dispõe sobre o código de postura do 

município de Lindóia do Sul e dá outras providências é INCORRETO afirmar sobre as disposições da 

utilização das áreas contidas código e complementares às leis municipais de uso e ocupação de solo e o 

código de obras:  

a) Assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto dos 

espaços e edificações deste município;  

b) Garantir o respeito às relações sociais e culturais;  

c) Estabelecer padrões relativos à qualidade de vida e de conforto ambiental;  

d) Consentir o escoamento de águas servidas das residências e dos estabelecimentos comerciais e 

indústrias ou outros para as ruas;  

 

7. De acordo com a Lei Complementar nª 217 de 16 de maio de 2013 – Dispõe sobre o código de 

postura do município de Lindóia do Sul e dá outras providências, as piscinas de natação deverão 

obedecer às seguintes prescrições: 

I – Todo frequentador de piscina é obrigado a banho prévio de chuveiro;  

II – Nos pontos de acesso haverá tanque lava pés, contendo em solução um desinfetante ou 

fungicida para assegurar esterilização dos pés dos banhistas;  

III – A limpidez da água deve ser de tal forma que, possa ser visto com nitidez o fundo das piscinas;  

IV – O equipamento especial da piscina deverá assegurar perfeita e uniforme circulação, filtração e 

esterilização da água;  

Qual afirmativa esta correta? 

a) II;  

b) I, II e IV;  

c) I, II e III;  

d) I, II, III e IV;  

 

8. De acordo com a Lei Complementar nº 178 de 24 de outubro de 2011 – Dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e remuneração para os servidores efetivos do poder executivo do município de Lindóia 

do Sul, estado de Santa Catarina e dá outras providências, para os cargos do Grupo Ocupacional 

Operacional (GO) é CORRETO afirmar: 
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a) A conclusão do Ensino Médio, Ensino Superior e/ou Pós Graduações em nível de Especialização 

(Latu-Sensu), Mestrado e Doutorado, sempre correlatos às atribuições do cargo;  

b) A conclusão de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e/ou Pós-Graduações em 

nível de Especialização (Latu-Sensu), Mestrado e Doutorado, sempre correlatos às atribuições do 

cargo;  

c) A conclusão de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e/ou Pós-Graduações em 

nível de Especialização (Stricto-Sensu), Mestrado e Doutorado, sempre correlatos às atribuições do 

cargo;  

d) A conclusão de Pós Graduações em nível de Especialização (Latu-Sensu), Mestrado e 

Doutorado, sempre correlatos às atribuições do cargo;  

 

9. De acordo com a Lei Complementar nº178 de 24 de outubro de 2011 – Dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e remuneração para os servidores efetivos do poder executivo do município de Lindóia 

do Sul, estado de Santa Catarina e dá outras providências, acarretam a interrupção da contagem de 

tempo de serviço para progressão por desempenho as seguintes hipóteses: 

I - As licenças e afastamentos sem direito a remuneração; 

II - As licenças ou atestados para tratamento de saúde no que exceder a 60 (sessenta) dias, mesmo 

que em prorrogação ou intercalados, exceto os decorrentes de acidente em serviço e gestação;  

III - O servidor que sofrer as seguintes penalidades, no tempo aquisitivo: somar duas penalidades de 

advertência; sofrer pena de suspensão disciplinar; completar três faltas injustificadas ao serviço;  

Qual afirmativa está correta? 

a) I;  

b) II;  

c) I e II;  

d) I, II e III;  

 

10. De acordo com a Lei Complementar nº 178 de 24 de outubro de 2011 – Dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e remuneração para os servidores efetivos do poder executivo do município de Lindóia 

do Sul, Estado de Santa Catarina e dá outras providências, o agente de vigilância sanitária possui 

responsabilidade especificas. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a responsabilidade do agente 

de vigilância sanitária. 

a) Realizar inspeções a estabelecimentos municipais, a fim de preservar a saúde pública;  

b) Avaliar projetos sanitários com o objetivo de preservar o meio ambiente;  

c) Realizar coletas para análises, garantindo que a população receba água de qualidade;  

d) Contribuir com o bem estar da população e visitantes do munícipio de Lindóia do Sul, por meio 

da realização de trabalhos de manutenção, limpeza e conservação dos ambientes internos e 

externos;  

 

11. De acordo com a Lei Complementar nº178 de 24 de outubro de 2011 – Dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e remuneração para os servidores efetivos do poder executivo do município de Lindóia 

do Sul, estado de Santa Catarina e dá outras providências, qual a missão do agente de vigilância 

sanitária? 

a) Zelar pela saúde da população de Lindóia do Sul, exercendo atividades de vigilância, prevenção 

controle de doenças e agentes etiológicos, bem como hábitos de promoção da saúde; 

b) Realizar inspeção sanitária em estabelecimento públicos e privados de interesse da vigilância 

sanitária nas áreas de ação básica, média e alta complexidade, bem como desenvolver ações 

educativas, visando garantir que o consumidor adquira um produto ou serviços com qualidade e 

segurança, bem como a preservação doenças transmitidas por produtos ou serviços com avarias ou 

maus hábitos de higiene e para o licenciamento de edificações, produtos e serviços; 
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c) Manter as condições de asseio e higiene na Secretaria, Fundação ou Autarquia em que estiver 

atuando, realizando serviços de limpeza e conservação nas instalações públicas e utensílios, zelando 

pelo bem estar, saúde e segurança das pessoas que frequentam estes locais;  

d) Desenvolver atividades pedagógicas junto às crianças e prestar cuidados de higiene às mesmas, 

visando contribuir com o processo de ensino aprendizagem e atender as suas necessidades básicas 

de saúde e alimentação.   

  

12. A Política de Desenvolvimento Municipal descrita na Lei Complementar nº 178 de 24 de outubro 

de 2011 é composta pelas seguintes vertentes: 

I – Proteção e preservação ambiental;  

II – Serviços públicos, infraestrutura e saneamento ambiental;  

III – Desenvolvimento socioeconômico;  

IV – Desenvolvimento institucional e gestão democrática; 

V – Desenvolvimento físico territorial;  

Qual afirmativa está correta? 

a) I, II, III;  

b) I e II;  

c) I, II, III e IV. 

d) Todas as afirmativas estão corretas;  

 

13. De acordo com a Normativa Brasileira 13969 – Tanques sépticos, unidades de tratamento 

complementar e disposição final de efluentes líquidos – Projeto, Construção e Operação, qual o 

significado de filtro anaeróbio;  

a) Unidade destinada à desidratação do lodo removido, por processo natural de evaporação e 

infiltração, contendo dispositivo de drenagem do líquido; 

 b) Reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de micro-organismos não aeróbios, 

dispersos tanto no espaço vazio do reator quanto nas superfícies do meio filtrante;  

c) Tratamento onde o esgoto é mantido em um tanque raso com plantas aquáticas flutuantes, cuja 

remoção de poluentes se dá através de plantas e micro-organismos fixos nas raízes das mesmas;  

d) Reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de micro-organismos aeróbios, dispersos 

tanto no espaço vazio do reator quanto nas superfícies do meio filtrante; 

 

14. De acordo com a Normativa Brasileira – NBR 13969 da ABNT – Tanques sépticos, unidades de 

tratamento complementar e disposição final de efluentes líquidos – Projeto, Construção e Operação, o 

efluente do sanitário pode ser lançado nas galerias de águas pluviais, desde que satisfaça aos requisitos 

de padrões físico-químicos e biológicos. Qual o valor máximo para lançamento do efluente sanitário 

nas galerias de águas pluviais de DBO5,20 (Demanda Bioquímica de Oxigênio)? 

a) 60mg/L;  

b) 65mg/L;  

c) 70mg/L;  

d) 75mg/L; 

 

15. De acordo com a Normativa Brasileira - NBR 7229 da ABNT – Projeto, Construção e Operação de 

Sistemas de Tanques Sépticos, os sistemas devem observar as seguintes distâncias horizontais 

mínimas: 

I – 1,50 metros de construções, limites de terreno, sumidoura, valas de infiltração e ramal predial de 

água;  

II – 3,0 metros de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;  

III – 15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza;  

IV – 5,0 metros de passeios ou pistas de rodagem;  
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Qual afirmativa está correta? 

a) I, II e III;  

b) I e II;  

c) II e IV;  

d) I, II e III; 

 

16. De acordo com a Normativa Brasileira - NBR 7229 da ABNT – Projeto, construção e operação de 

sistemas de tanques sépticos são sugeridos alguns procedimentos construtivos para estes sistemas, a 

fim de garantir a resistência a solicitações de cargas horizontais e verticais, em dimensões suficientes 

para garantir a estabilidade em face de: 

I – Cargas rodantes (veículos) e reaterro, no caso de os tanques estarem localizados em área pública, 

mesmo que não diretamente na via carroçável;  

II – Sobrecargas aplicadas no dimensionamento das respectivas edificações, no caso de os tanques 

estarem localizados internamente aos lotes;  

III – Pressões horizontais de terra;  

IV – Carga hidráulica devida à sobrelevação de lençol freático em zonas suscetíveis a esse tipo de 

ocorrência;  

Qual afirmativa está correta? 

a) I, II e III; 

b) II e IV;  

c) I, II, III e IV; 

d) III e IV; 

 

17. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e de 

seu padrão de potabilidade, compete ao responsável pelo fornecimento de água para consumo humano 

por meio de veículo transportador: 

I – Garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam apropriados e 

de uso exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável;  

II – Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água;  

III – Manter registros atualizados das análises de controle da qualidade da água, previsto nesta 

portaria;  

IV – Assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L;  

V – Garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma visível a 

inscrição “Água Potável” e os dados de endereço e telefone para contato; 

Qual afirmativa está correta? 

a) I, e III;  

b) I, II e III; 

c) III, IV e V; 

d) Todas as alternativas estão corretas; 

 

18. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e de 

seu padrão de potabilidade é INCORRETO afirmar sobre as exigências aplicáveis aos sistemas e 

soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano: 

a) Os sistemas e a soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano 

devem contar com responsável técnico habilitado;  

b) Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de 

desinfecção ou cloração;  
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c) A rede de distribuição de água para consumo humano deve ser operada sempre com pressão 

positiva em parte de sua extensão;  

d) Recomenda-se a inclusão de monitoramento de vírus entéricos no (s) ponto (s) de captação de 

água proveniente (s) de manancial (is) superficial (is) de abastecimento, com o objetivo de subsidiar 

estudos de avaliação de risco microbiológico. 

 

19. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e de 

seu padrão de potabilidade, para a determinação de bactérias heterotróficas devem ser realizadas com 

um dos parâmetros para avaliar a integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede): 

I – A contagem de bactérias heterotróficas deve ser realizada em 20% (vinte por cento) das 

amostras mensais para análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição (reservatório e 

rede); 

II – Na seleção dos locais para coleta de amostras devem ser priorizadas pontas de redes e locais 

que alberguem grupos populacionais de risco à saúde humana;  

III – Alterações bruscas ou acima do usual na contagem de bactérias heterotróficas devem ser 

investigadas para identificação de irregularidade e providência devem ser adotadas para o 

restabelecimento da integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede), recomendando-se 

que não se ultrapasse o limite de 500 UFC/mL.  

Qual afirmativa está correta? 

a) I, e III;  

b) I e II; 

c) II e III  

d) I, II e III; 

 

20. De acordo com a Resolução nº 430 de 13 de maio de 2011, os efluentes de qualquer fonte 

poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as 

condições e padrões previstos nesta resolução. Desta forma qual a temperatura máxima do lançamento 

de efluentes em um corpo receptor? 

a) Temperatura: inferior a 30ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá 

exceder a3ºC no limite da zona de mistura; 

b) Temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá 

exceder a3ºC no limite da zona de mistura;  

c) Temperatura: inferior a 20ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá 

exceder a3ºC no limite da zona de mistura; 

d) Temperatura: inferior a 35ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá 

exceder a3ºC no limite da zona de mistura; 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

21. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

O motoqueiro foi pego em ________________no momento em que _______________as leis de 

trânsito e ao se dirigir ao guarda procurou agir com _________________. 

a) flagrante – infringia - discrição 

b) fraglante – inflingia - descrição 

c) flaglante – infringia – discrição 

d) fragrante – inflingia – descrição 

 

22. Assinale a alternativa onde há erro de concordância 
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a) Faz anos que não estudo mais. 

b) Já é meio dia e meia 

c) Muito obrigado, disse a mocinha da loja. 

d) A laranja está meio podre 

 

23. Envio,________a esta documentação, comprovante que _______muito vocês esperam. 

a) Anexo – a 

b) Anexo – há 

c) Anexa – há 

d) Anexa – a 

 

24. Indique a alternativa que apresenta palavras escritas de forma incorreta. 

a) Conceção – extender – beringela   

b) Abcesso – excepcional – extensão  

c) Exceção – extroversão – cansado  

d) Expectativas – esplendor - concessão  

 

25. Identifique a frase em que a grafia está inteiramente correta: 

a) A estiagem resultante da escassês das chuvas disimou quase todo o rebanho. 

b) Se você não concertar a porta não poderá fechá-la.  

c) O fato ocorreu há mais de vinte anos. 

d) O governo federal vai realizar o senso da população. 

 

26. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

Meu irmão pediu para ________contar uma história, mas antes devo _________a terminar a tarefa  

de casa. 

a) Mim – ajudá-lo 

b) Mim – ajudar-lhe 

c) Eu – ajudar-lhe 

d) Eu – ajudá-lo 

 

27. Assinale a alternativa correta com relação à pontuação. 

a) Paulo, aqui está o relógio. 

b) Marcos o eletricista, acaba de chegar 

c) Aqueles jovens e inteligentes jornalistas, cobrirão o evento. 

d) Eu tenho certeza, da minha vitória. 

 

28. Complete as frases seguintes e assinale a opção correspondente. 

 

 __________a casa está suja? 

Fale baixo _______ela está lendo. 

Acertou todas as questões ________estudou muito. 

 

a) Por que - porque - porque  

b) Porque - porque - por que 

c) Por quê – porque – por que 

d) Por quê  - por que  - por que  

 

29. Na frase: “Como! Isso é uma bobagem”, o como é : 

a) preposição 
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b) interjeição 

c) pronome 

d) advérbio 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as frases: 

 

______________os olhos e dormi. 

Ela saiu da sala com muita _______________ 

O preso saiu da _________________ 

O carro foi para o ________________________ 

 

a) Cerrei - discrição - cela – conserto. 

b) Cerrei - discrição - sela - concerto 

c) Serrei - descrição – sela - concerto 

d) Cerrei -descrição – cela - concerto 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

31. A natureza oferece ao homem riqueza e variedade de recursos hídricos, entretanto a ação do 

homem vem, gradativamente, deteriorando esses recursos. Uma grave crise de água no planeta poderia 

ser motivada pela: 

a) Redução das áreas de solos agricultáveis e falta de interesses . 

b) Ausência de captação e reservatório de águas subterrâneas. 

c) Escassez de bacias hidrográficas e de grandes rios . 

d) Degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 

 

32. Conforme a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização das 

Nações Unidas, a inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial 

resulta em situação alarmante.  Com o objetivo de modificar essa realidade, a defesa pública por meio do 

Desenvolvimento Sustentável tem a finalidade de : 

a) Comprovar que o meio ambiente sempre sofreu nas mãos dos seres humanos divulgando, assim, 

a insustentável situação da agroeconomia .  

b) Garantir que a devastação ambiental seja permitida apenas nos países de primeiro mundo. 

 c) Proporcionar atividades que  sustentem  o meio ambiente permitindo que os países em 

desenvolvimento acelerem, ainda mais,  seu grau de evolução. 

d) Propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. 

   

33. Segundo estudos ambientais, a escassez de água no planeta já faz parte de um quadro preocupante, 

sendo previsto que, em 2025, duas de cada três pessoas sofrerão carência de água. Uma alternativa 

adequada e viável para combater essa previsão seria: 

     a) Desenvolver processos de reutilização da água. 

     b) Captar águas pluviais e distribuí-la na comunidade. 

c) Explorar leitos de água subterrânea captando-a em outros rios. 

d) Intercambiar água potável de outros estados ou países vizinhos. 

 

34. Quanto mais complexa a vida social tanto mais os seres humanos se distanciam de um mundo 

natural e colaborando para a construção de um mundo artificial. Sobre as consequências das ações do 

homem sobre o meio ambiente é correto afirmar que: 

     a) Todos os resíduos sólidos do lixo urbano se reincorporam rapidamente à terra porque são 
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biodegradáveis. 

     b) O fenômeno das ilhas de calor tem como uma das causas a alta capacidade de absorção de calor, 

ocasionada pelo meio urbano,como paredes de cimento e ruas asfaltadas. 

c) Nos ambientes urbanos, a inversão térmica que ocorre normalmente no verão ocasiona a retenção 

de poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera 

d) Com a evolução da tecnologia o mundo artificial se faz necessários não resultando em efeitos 

nocivos sobre a natureza. 

 

35. O preconceito pode ser considerado uma das principais barreiras para a autonomia e independência 

da pessoa com deficiência, assim,  a luta pela superação da discriminação torna-se imprescindível, uma 

vez que, 

a) Em uma sociedade democrática, as variedades físicas e culturais devem ser constantemente 

reconhecidas. 

b) Somente assim poderemos conceber uma sociedade com uma única etnia. 

c) Toda forma de preconceito dificulta a centralização do poder nas mãos de um único partido. 

d) Não se pode dizer que o Brasil é um país preconceituoso, uma vez que é o único país do mundo 

verdadeiramente multicultural. 

 

 

INFORMÁTICA 

 
36. Qual será o retorno se realizarmos uma pesquisa no Google usando a seguinte expressão: 

Time(Vermelho OR Azul) 
a) serve para fazer uma pesquisa alternativa, o Google irá procurar Time Vermelho e Time Azul 

b) serve para fazer uma pesquisa exclusiva o Google irá procurar ou Time Vermelho ou Time Azul 

c) serve para fazer uma pesquisa total sobre times 

d) serve para fazer uma pesquisa que irá excluir os Time Vermelho e Time Azul 

 

37. Software responsável pela gerencia dos periféricos e também pela interação do usuário com o 

Hardware 

a) Microsoft Office 

b) Google Chrome 

c) Microsoft Windows 

d) Mozilla Firefox 

 

38. Utilização principal da quebra de seção no Microsoft Word: 

a) Definir padrões de formatação de orientação de página, tamanho e colunas diferentes para cada 

seção 

b) Separar páginas para criar sumários 

c) Apenas separar páginas igualmente a opção de quebra de página 

d) Organizar o texto em blocos para melhor localização dos conteúdos 

 

39. O que faz um Hiperlink quando inserido dentro de um slide do Microsoft Powerpoint? 

a) Permite que o slide aparece com maior destaque 

b) Permite a transição mais rápida do slide 

c) Permite aumentar a apresentação do texto apresentado 

d) Permite acessar o arquivo ou endereço eletrônico ao qual está vinculado 
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40. Qual a função da ferramenta pincel no Microsoft Word? 

a) copiar todos formatos armazenados de alguma parte do texto a alguma outra parte do texto 

selecionado; 

b) copiar a cor da sombra armazenada de alguma parte do texto a alguma outra parte do texto 

selecionado; 

c) copiar a cor da fonte armazenada de alguma parte do texto a alguma outra parte do texto 

selecionado; 

d) copiar o texto de alguma parte do texto a alguma outra parte do texto selecionado; 

 


